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§  
Svar på motion – Fossil- och bullerfri 
rekreation på Mälaren (KS 2017/243) 
Kerstin Åkesson (MP) föreslår i en motion att Köping, Arboga och 
Kungsörs kommuner gemensamt ska: 
- verka för en snabb utfasning av bullriga och fossildrivna 

fritidsbåtar på Mälaren 
- utreda möjlighet till förbud mot fossildrivna fritidsbåtar inom 

kommungräns 
- utreda möjlighet till skärpta bullerregler för fritidsbåtar inom 

kommungräns 
- utreda möjlighet till differentierade taxor och avgifter till 

förmån för fossilfria fritidsbåtar 
 
Motionen är inlämnad även i Köpings och Arboga kommuner. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska avslås 
och skriver bl.a. följande i sitt yttrande: 

- Kungsörs kommun är positiv till att arbeta mot en fossilfri 
framtid men anser att Mälaren som är Sveriges tredje största 
sjö, bör hanteras på en nationell nivå då många kommuner och 
flera länsstyrelser berörs 

- Köpings kommun har avslagit motionen och då faller motio-
närernas förslag om att kommunerna gemensamt ska genom-
föra punkterna 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Kerstin Åkesson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 112 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-08 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen på samtliga punkter. 





 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-11-08 KS 2017/243 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare  
Miljöstrateg Therés Andersson 
 

 

 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Yttrande motion Fossil- och bullerfri rekreation på 
Mälaren (KS2017/243) 
Kerstin Åkesson, Miljöpartiet i Kungsör, har tillsammans med två partikollegor i 
Arboga och Köping inkommit med en motion rörande fossil- och bullerfri 
rekreation på Mälaren. Motionen är även ställd till kommunfullmäktige i Arboga 
och Köping. Motionärerna föreslår en utfasning av hantering och förbränning av 
fossila drivmedel på Mälaren.  
 
Motionärerna föreslår att Köping, Arboga och Kungsörs kommuner gemensamt 
ska: 

1. Verka för en snabb utfasning av bullriga och fossildrivna fritidsbåtar i 
Mälaren 

2. Utreda möjlighet till förbud mot fossildrivna fritidsbåtar inom 
kommungräns 

3. Utreda möjlighet till skärpta bullerregler för fritidsbåtar inom 
kommungräns 

4. Utreda möjlighet till differerade taxor och avgifter till förmån för 
fossilfria fritidsbåtar 

 
Kungsörs kommuns ställningstagande 
Kungsörs kommun är positiv till att arbeta mot en fossilfri framtid men anser att 
Mälaren som är Sveriges tredje största sjö, bör hanteras på en nationell nivå då 
många kommuner och flera länsstyrelser berörs.  
 
Köpings kommun har dessutom avslagit motionen och då faller motionärernas 
förslag om att kommunerna gemensamt ska genomföra punkterna. 
 
Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen på 
samtliga punkter. 
 
 
 
Claes-Urban Boström  Therés Andersson 
Kommunchef   Miljöstrateg 
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§  
Svar på motion – Återbruksplan för upprust-
ning och renovering av kommunens inven-
tarier (KS 2017/39) 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ta fram en 
återbruksplan för ett hållbart resursutnyttjande och utveckla en 
verksamhet för återbruk. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett ytt-
rande. Av det framgår bl.a. att 

- redan idag finns ett miljötänkande vid inköp av möbler till 
kommunen; oftast köps andrahandsmöbler istället för nya 

- viss renovering av äldre möbler och föremål förekommer inom 
LSS-omsorgen och på återvinningen 

- organiserad plan eller verksamhet för återanvändning saknas 

- kommunens arbetsmarknadsavdelning är i ett uppbyggnads-
skede och planerar många olika sysselsättningsverksamheter. 
En av dessa kan vara en verksamhet där kommunens förbru-
kade inventarier tas om hand och renoveras för att på så sätt få 
nytt liv och komma till användning. 

 
Socialförvaltningen kommer att, tillsammans med kommunstyrel-
sens förvaltning att se över vilka rutiner som ska gälla vid återbruk 
av kommunala inventarier. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till socialnämnden för 
fördjupande utredning. 
 
Socialnämnden har behandlat återremissen och föreslår att 
motionen ska bifallas under förutsättning att socialförvaltningen 
tillförs resurser till en arbetsledartjänst. Bedömningen är att 
verksamheten kan starta i samband med flytten av skolans 
verksamheter och var i full drift under första delen av år 2018. Av 
redovisningen framgår vidare: 

- För att göra verklighet av idén av ett återbruk föreslås öppna 
upp ytterligare befintliga utrymmen på Drotten (i angränsning 
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till Kungsörs Återvinning och Secondhand) där vi kan förvara 
och utföra lättare reparationer på kommunens inventarier. Till 
detta ges möjlighet för kommunens personal att hämta eller 
lämna in möbler/inventarier för återanvändning.  

 
- Det praktiska renoveringsarbetet är tänkt att utföras som en del 

av verksamhetens arbetsmarknadsåtgärder tillsammans med 
LSS daglig verksamhet. För att göra detta möjligt krävs en 
arbetsledare för gruppen, vilket inte ryms inom de resurser som 
finns i dag. I arbetsledarens uppgift ingår då också ett ansvar 
för att ta emot beställningar och avhämtningar samt göra be-
dömningen om vad som ska tillvaratas eller inte.  

 
- Marknadsföringen av de tillvaratagna inventarierna kan ske via 

en lista som publiceras på kommunens intranät, tillgänglig för 
alla som är på jakt efter nya möbler. En lägre kostnad kan till-
komma för att täcka eventuella utlägg för material.  Beställning 
kan sedan ske per telefon eller mail.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 29 
• Yttrande från socialförvaltningen 2017-04-21 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 95 med reservation 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 104 (Återrremiss) 
• Socialnämndens protokoll 2017-09-26, § 113 jämte 

tjänsteskrivelse 
 
Beredningstext Kommunstyrelsens presidium föreslår att motionen ska avslås. 

Omfattningen av möbler/inventarier som är i behov av upprustning 
bedöms inte som så omfattande att en hel organisation kring detta 
behöver byggas upp. Detta ska inte tolkas som en ovilja att ta saker 
tillvara. Överblivna möbler kan budas ut gratis mot avhämtning 
via kommunens intranät så som redan sker. 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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§  
Svar på motion – Stenladan i Lockmora  
(KS 2017/287) 
Ewa Granudd (M) noterar att det finns få möjligheter att hyra lokal 
för fester och sammankomster i Kungsör. Hon föreslår i en motion 
att  

- kommunen ser över möjligheten att rusta upp Stenladan i 
Lockmora för att kunna använda den till möteslokal och fest-
lokal för uthyrning  

- en kostnad för upprustning av lokalen tas fram 

- en plan görs för hur lokalen kan dryftas och användas av 
allmänheten 

 
   Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som 

ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat ett 
yttrande. Av det framgår bl.a. 

- för att kunna använda Stenladan till detta ändamål krävs 
omfattande upprustning  

- möjligheten till upprustning bör utredas i två steg: 
a) upprustning för användning under sommartid 
b) upprustning så att den kan användas även vintertid 

- medel motsvarande 100 000 kronor avsätts för genomförande 
av byggnadsteknisk utredning  

- utredningen görs i form av: utredning, projektering, kostnads-
beräkning av byggåtgärderna, en beräkning av driftkostnaderna 
och en plan för uthyrning tas fram. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Ewa Granudd 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-11, § 136 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-10-20 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige tillstyrker motionen. 
 
 Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att utreda möjligheten 

att utveckla Stenladan till mötes- och festlokal. 
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§  
Budget 2018 med plan 2019-2020  
(KS 2017/223) 

 Kommunfullmäktige beslutade i juni ge nämnderna i uppdrag att 
arbeta med följande ramar för 2018, i miljontals kronor: 
 
Kommunstyrelsen 72,1 
Barn- och utbildningsnämnden 217,4 
Socialnämnden 229,0 
DELSUMMA 518,5 
Finans 526,0 
Budgeterat resultat 7,5  
 
Beslut om budgetramar för 2019-2020 skulle tas under hösten, när 
fler förutsättningar var kända. 
 
Investeringsvolymen för 2018 maximerades till 10 miljoner kro-
nor, exklusive bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya 
skolan. Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) 
noterades: 

 2018 2019 2020 
Nya poolbilar 460 230 0 
Centrumplan E I 10 000   
Inventarier nya skolan 15 000 100 100 
Inventarier Södergården 5 500 200 200 
Nyckelfri hemtjänst 600   
Odefinierat 8 940 9 470 9 700 
 
Internräntan fastställdes till 1,7 procent. 
 
En översyn av taxor och avgifter skulle göras under hösten för 
beslut senast i november 2017. 
 
Sedan ramarna fastställdes i juni har viss omfördelning skett; 
- en omföring av en halv tjänst från socialnämnden till kommun-

styrelsen  
- omföring av kommunals löner från finansen till barn- och ut-

bildningsnämnden och socialnämnden 
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Förändrad finansering ger följande läge, före önskemål om utökad 
ram (i miljoner kronor): 
- budgetramar per juni, resultat + 7,5 
- finansiering (höjt invånarantal om 60 personer) + 3,0 
- Nytt läge + 10,5 

 
Budgetberedningen har fått önskemål om utökad ram: 

- från barn- och utbildningsnämnden med 4 145 000 kronor 
för förändringar i antal elever, behov av elevassistenter, ökat 
antal särskoleelever, behov av fritidsgård i Valskog, behov av 
ytterligare platser i förskola och ökade kostnader kring Väster-
skolans matsal 

- från socialnämnden med 1 miljon kronor för utökning av 
äldreomsorgen och hemtjänsten utifrån ändrade förutsättningar, 
utökning av hemsjukvården och övervältring från Försäkrings-
kassan till kommunen då de säger nej till sjukvårdsinatser 

 
Majoriteten presenterade sitt förslag vid budgetberedningen. Det 
innebär följande förändringar: 
- Barn- och utbildningsnämnden + 3,0 
- Socialnämnden + 1,0 
- Intäkterna ökas utifrån ett antagande om att antalet 
 invånare ökas från 8 560 till 8 570  - 0,4 
- Resultat + 6,9 
 
Alliansens skuggbudget kommer att finnas klar inför behandling 
av ärendet på kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 107 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2017-11-13, § 10 och 2017-11-20, § 12 
 

KS BB beslutsförslag Kommunstyrelsens förslag: 
  
1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dock 

med   
- de omföringar som gjort mellan nämnder 
- ökad ram med 1 miljoner kronor till socialnämnden 2018 
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- ökad ram med 3 miljon kronor till barn- och utbildnings-
nämnden 2018 

- en ökning av intäkterna med 3,4 miljoner kronor genom ett 
antagande om ökat antal invånare till 8 570 personer 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar, för 2018 

(i miljoner kronor): 
 
 Ram 

2018 
Plan 
2019 

Plan 
2010 

Kommunstyrelsen 72,5 74,1 75,8 
Barn- och utbildningsnämnden 220,3 227,7 235,4 
Socialnämnden 229,9 241,0 246,0 
Finans 529,6 542,8 557,2 
Resultat 6,9 0 0 

 
3. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2018 till 

0,4 procent. 
 

4. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbud-
getar för 2018 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februa-
ri 2019. 
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§ 10 
Budget 2018 med plan 2019-2020  
(KS 2016/165 KS 2017/223) 

 Kommunfullmäktige beslutade i juni ge nämnderna i uppdrag att 
arbeta med följande ramar för 2018, i miljontals kronor: 
 
Kommunstyrelsen 72,1 
Barn- och utbildningsnämnden 217,4 
Socialnämnden 229,0 
DELSUMMA 518,5 
Finans 526,0 
Budgeterat resultat 7,5  
 
Beslut om budgetramar för 2019-2020 skulle tas under hösten, när 
fler förutsättningar var kända. 
 
Investeringsvolymen för 2018 maximerades till 10 miljoner kro-
nor, exklusive bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya 
skolan. Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) 
noterades: 

 2018 2019 2020 
Nya poolbilar 460 230 0 
Centrumplan E I 10 000   
Inventarier nya skolan 15 000 100 100 
Inventarier Södergården 5 500 200 200 
Nyckelfri hemtjänst 600   
Odefinierat 8 940 9 470 9 700 
 
Internräntan fastställdes till 1,7 procent. 
 
En översyn av taxor och avgifter skulle göras under hösten för 
beslut senast i november 2017. 
 
Sedan ramarna fastställdes i juni har viss omfördelning skett; 
- en omföring av en halv tjänst från socialnämnden till 

kommunstyrelsen  
- omföring av kommunals löner från finansen till barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden 
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Siffrorna har justerats till följande för 2018 (i tusentals kronor): 
 
Kommunstyrelsen 72,5 
Barn- och utbildningsnämnden 217,3 
Socialnämnden 228,8 
DELSUMMA 518,6 
Finans 526,1 
Budgeterat resultat 7,5  
 
Förslag till plan för 2019-2020 (i tusentals kronor): 
 2019 2020 
Kommunstyrelsen 74,1 75,8 
Barn- och utbildningsnämnden 224,7 232,4 
Socialnämnden 240,0 244,8 
DELSUMMA 538,8 553,0 
Finans 541,5 555,3 
Budgeterat resultat 2,7 2,3 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 107 
• Ekonomichefens sammanställning 2017-11-13 
• Barn- och utbildningsförvaltningens redovisning vid budget- 

och bokslutsberedningen 2017-11-13 
• Socialförvaltningens redovisning vid budget- och boksluts-

beredningen 2017-11-13 
 
KS BB överläggning Under överläggningen noteras att budgetramarna från juni visade 

på ett resultat på + 7,5 miljoner kronor. Med höjt invånarantal om 
60 personer så ökas finansieringen med 3 miljoner kronor. Det nya 
läget blir ett resultat om 10,5 miljoner kronor. 

 
 Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar önskemål om ytter-

ligare drygt 4,1 miljoner kronor för tillkommande kostnader i form 
av bl.a. förändringar i antal elever, behov av elevassistenter, ökat 
antal särskoleelever, behov av fritidsgård i Valskog, behov av yt-
terligare platser i förskola och ökade kostnader kring Västersko-
lans matsal. 
 
Socialförvaltningen informerar om att de minskade kostnaderna 
kring 4 miljoner kronor genom minskade timvikarier och istället 
heltidsanställningar som fanns med i ramen inte kan genomföras. 
Orsaken till detta är att det lokala avtalet som behövs för detta inte 
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finns. Detta har inarbetats genom ett stort arbete för att klara den 
totala ramen. Det man inte klarat är knappt 1 miljon kronor: 

- en utökning av äldreomsorgen och hemtjänsten  
utifrån ändrade förutsättningar om  370 000 kr 

- en utökning av hemsjukvården  350 000 kr 

- övervältring från Försäkringskassan till kom- 
munen då de säger nej till sjukvårdsinatser  270 000 kr 

 
Sammanfattningsvis innebär detta ett positivt resultat om 5,4 mil-
joner kronor om budgetberedningen accepterar alla önskemål. 

 
 Alliansen kommer att lägga en skuggbudget. Den kommer till 

kommunstyrelsen. 
 
Beslut Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedningen beslutar att 

ha ett extra sammanträde den 20 november 2017 för att ta ställ-
ning till budgetramarna för kommande år. 
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§ 12 
Budget 2018 med plan 2019-2020  
(KS 2017/223) 

 Kommunfullmäktige beslutade i juni ge nämnderna i uppdrag att 
arbeta med följande ramar för 2018, i miljontals kronor: 
 
Kommunstyrelsen 72,1 
Barn- och utbildningsnämnden 217,4 
Socialnämnden 229,0 
DELSUMMA 518,5 
Finans 526,0 
Budgeterat resultat 7,5  
 
Beslut om budgetramar för 2019-2020 skulle tas under hösten, när 
fler förutsättningar var kända. 
 
Investeringsvolymen för 2018 maximerades till 10 miljoner kro-
nor, exklusive bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya 
skolan. Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) 
noterades: 

 2018 2019 2020 
Nya poolbilar 460 230 0 
Centrumplan E I 10 000   
Inventarier nya skolan 15 000 100 100 
Inventarier Södergården 5 500 200 200 
Nyckelfri hemtjänst 600   
Odefinierat 8 940 9 470 9 700 
 
Internräntan fastställdes till 1,7 procent. 
 
En översyn av taxor och avgifter skulle göras under hösten för 
beslut senast i november 2017. 
 
Sedan ramarna fastställdes i juni har viss omfördelning skett; 
- en omföring av en halv tjänst från socialnämnden till kommun-

styrelsen  
- omföring av kommunals löner från finansen till barn- och ut-

bildningsnämnden och socialnämnden 
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Siffrorna har justerats till följande för 2018 (i miljoner kronor): 
 
Kommunstyrelsen 72,5 
Barn- och utbildningsnämnden 217,3 
Socialnämnden 228,9 
DELSUMMA 518,6 
Finans 526,1 
Budgeterat resultat 7,5  
 
Förslag till plan för 2019-2020 (i miljoner kronor): 
 2019 2020 
Kommunstyrelsen 74,1 75,8 
Barn- och utbildningsnämnden 224,7 232,4 
Socialnämnden 240,0 244,8 
DELSUMMA 538,8 553,0 
Finans 541,5 555,3 
Budgeterat resultat 2,7 2,3 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 107 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2017-11-13, § 10 
• Kommunchefens bilder vid sammanträdet 

 
KS BB överläggning Under överläggningen sammanfattas det nya läget utifrån 

förändrad finansering enligt följande (i miljoner kronor): 
- budgetramar per juni, resultat + 7,5 
- finansiering (höjt invånarantal om 60 personer) + 3,0 
- Nytt läge + 10,5 
 
Önskemål om utökad ram har lämnats in enligt följande (i miljoner 
kronor) 

- barn- och utbildningsnämnden (förändringar i  
antal elever, behov av elevassistenter, ökat antal 
särskoleelever, behov av fritidsgård i Valskog,  
behov av ytterligare platser i förskola och ökade  
kostnader kring Västerskolans matsal)  + 4,1  

- socialnämnden (utökning av äldreomsorgen och  
hemtjänsten utifrån ändrade förutsättningar, utök- 
ning av hemsjukvården och övervältring från 
Försäkringskassan till kommunen då de säger  
nej till sjukvårdsinatser) + 1,0 
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Detta innebär ett positivt resultat om 5,4 miljoner kronor om 
budgetberedningen accepterar alla önskemål. 
 
Kommunchefen redogör för de alternativ som den centrala led-
ningsgruppen diskuterat (i miljoner kronor): 
 
- alternativ 1  

- barn- och utbildningsnämnden  + 2,0 
- socialnämnden  + 1,0 
- Resultat  + 7,5  
 

- alternativ 2 
- barn- och utbildningsnämnden  + 4,1  
- socialnämnden  + 1,0 
- sparkrav till nämnderna  - 2,1 
- Resultat  + 7,5 
 

- alternativ 3 
- barn- och utbildningsnämnden  + 4,1  
- socialnämnden + 1,0 
- Resultat  + 5,4 
 

- alternativ 4 
- barn- och utbildningsnämnden  + 2,4  
- socialnämnden  + 1,0 
- Intäkterna ökas vid antagandet om antal 
 invånare ökas från 8 560 till 8 570  - 0,4 
- Resultat  + 7,5 

 
Mötet ajourneras för överläggningar i majoritet respektive Allian-
sen. När mötet återupptas redovisar majoriteten sitt förslag: 
- Barn- och utbildningsnämnden + 3,0 
- Socialnämnden + 1,0 
- Intäkterna ökas vid antagandet om antal 
 invånare ökas från 8 560 till 8 570  - 0,4 
- Resultat + 6,9 
 
Stellan Lund (M) meddelar att Alliansens skuggbudget kommer att 
finnas klar för utskick under fredagen. 

 
Beslut Budget- och bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen: 
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1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dock 
med   
- de omföringar som gjort mellan nämnder 
- ökad ram med 1 miljoner kronor till socialnämnden 2018 
- ökad ram med 3 miljon kronor till barn- och utbildnings-

nämnden 2018 
- en ökning av intäkterna med 3,4 miljoner kronor genom ett 

antagande om ökat antal invånare till 8 570 personer 
 

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar, för 2018 
(i miljoner kronor): 
 
 Ram 

2018 
Plan 
2019 

Plan 
2010 

Kommunstyrelsen 72,5 74,1 75,8 
Barn- och utbildningsnämnden 220,3 227,7 235,4 
Socialnämnden 229,9 241,0 246,0 
Finans 529,6 542,8 557,2 
Resultat 6,9 0 0 

 
3. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2018 till 

0,4 procent. 
 

4. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbud-
getar för 2018 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februa-
ri 2019. 
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§  
Delårsrapport per den 31 augusti 2017  
– VafabMiljö kommunalförbund  
(KS 2017/466) 
VafabMiljö kommunalförbund har upprättat en delårsrapport per 
den 31 augusti 2017. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Delårsrapport från Vafab Miljö kommunalförbund 
 
Förslag till beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 31 

augusti 2017  för VafabMiljö kommunalförbund och lägger den till 
handlingarna. 

 
 
  

Ärendet kompletteras med revisionshandlingar 
så snart de kommit till kommunen. 

 



 1 

 
 
 

 

VafabMiljö Kommunalförbund 

Org nr 222000-3129 

 

 

 

 

 

 

 

Delårsrapport för VafabMiljö Kommunalförbund avseende perioden 

2017-01-01--2017-08-31  
 

 
 
 
Förbundsdirektionen avger följande delårsbokslut och koncernredovisning. 
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes 
avser föregående år. 
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Förvaltningsberättelse 

Förbundets verksamhet 

VafabMiljö Kommunalförbund är bildat av medlemskommunerna i Västmanlands län (Arboga, Fagersta, 
Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommun) samt 
Heby och Enköpings kommun.  

VafabMiljö har i uppdrag att behandla medlemskommunernas hushållsavfall och att göra det med stor 
miljöhänsyn, god affärsmässighet och kostnadseffektivitet samt med hög service och kvalitet gentemot 
avfallslämnarna. Vidare har Kommunalförbundet ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalken att utöva tillsyn, 
ta fram renhållningsordningar med avfallsplaner, besluta om taxor och avgifter, vara beställare alternativt 
utförare av insamling och transport av hushållsavfall samt att informera och utveckla verksamheten.  

Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering i regionen med utgångspunkt från 
nationella, regionala och lokala miljömål. Förbundet arbetar även med att avsätta material för återvinning, 
producera avfallsbränslen, ta hand om farligt avfall på våra samtliga 5 avfallsstationer, 18 återbruk samt 
förbrännings- och biogasanläggningar. Förbundet har även avfallsverksamhet på den konkurrensutsatta 
marknaden, bl. a. genom att samla in, transportera och behandla avfall från företag. 
 

Omvärldsanalys 

· En skatt på avfall till förbränning kan komma att införas med syfte att styra mot ökad materialåtervinning. 
· Den allt högre importen av avfall till förbränning gör att marknadspriserna för avfallsförbränning ökar. För 

en del kommuner och regioner innebär utvecklingen till och med att det periodvis  inte finns kapacitet för 
det inhemska avfallet, vilket skapar stora lagringsproblem. 

· Råvarupriserna har ökat under 2017.  Exempelvis är ersättning för skrot under september nästan dubbelt så 
hög jämfört med oktober 2016 då budgeten togs fram. Även ersättningen för olika pappersprodukter har 
ökat.  

· Branschen väntar fortfarande på regeringens beslut i frågan om var ansvaret för insamlingen av 
förpackningar och returpapper från hushållen skall ligga. Om beslutet blir att kommunerna får ansvaret 
kommer det att påverka VafabMiljös verksamhet genom ett utökat ansvar från medlemskommunerna.  

· Den svenska biogasmarknaden har börjat få en hårdare konkurrens från importerad biogas. Den importerade 
biogasen har helt andra ekonomiska förutsättningar genom statliga produktionsstöd, något som inte finns i 
Sverige i dagsläget, men i tex Danmark, Tyskland och Holland. Detta snedvrider konkurrensen vilket kan 
hota avsättningen av svensk biogas och därmed dess framtid. Möjligheten till statligt stöd för 
biogasproduktionen i Sverige kommer att vara en avgörande fråga för den svenska biogasens 
avsättningsmöjligheter på marknaden. 

· Regeringen tillsatte under 2015 en utredning om hur handel med begagnat, reparationer och uppgradering av 
olika produkter kan öka. Målet är att nå en mer resurseffektiv ekonomi och att minska miljöpåverkan. 
Utredningen som lyfter fram att kommunerna har en viktig roll i detta arbete, har remissbehandlats under 
våren/sommaren.  

 
Regional utveckling 

· Genom att det etableras många nya bostadsområden i stora delar av regionen byggs även 
fastighetsnära insamlingslösningar för tidningar, förpackningar, batterier och småelektronik. 
Sammantaget ger ökningen av antalet hushåll och möjligheterna till sortering positiva effekter 
ekonomiskt- och miljömässigt och även på VafabMiljös verksamhet. Planmässigt handlar de om ca 
1000 nya lägenheter per år enbart i Västerås.  

· I samband med nyetablering i regionen har stora mängder jordar inkommit. Under de 8 första 
månaderna 2017 har det kommit in mer än under hela 2016 och vi ser ingen avmattning den 
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närmaste tiden. Intäkterna från denna verksamhet har stor betydelse för det ekonomiska resultatet. 
Osäkerheten kring hur inflödet av jordar utvecklas de närmaste åren är stor. Förutom utvecklingen 
inom byggsektorn minskar de tillståndsmässiga möjligheterna för VafabMiljö att ta in jordar i 
samma omfattning som skett de senaste åren.  

· Utöver de ökade jordmängderna har även andra flöden ökat under 2017, jämfört med budget. Här 
handlar det exempelvis om olika restfraktioner från Mälarenergis bränsleberedning som vi 
bearbetar till en bränslekvalitet som Mälarenergi kan ta tillbaka.  

· I samband med starten av det strategiska arbetet, hösten 2016, att ta fram en ny gemensam 
avfallsplan för samtliga kommuner inom Förbundet har ett omfattande arbete gjorts för att ta fram 
underlag som beskriver omvärldens krav och regelverk samt omvärldsanalys och trendspaning. 
Framtaget underlag belyser de stora megatrenderna såsom digitalisering, globalisering och 
urbaniseringens påverkan och möjligheter på VafabMiljö i framtiden. 
 

Dotterbolaget VafabMiljö AB 

Under juni 2015 köpte VafabMiljö Kommunalförbund aktierna i VafabMiljö AB (556191-4200) från 
medlemskommunerna och verksamhetsöverlåtelse skedde per den 1 januari 2016. Dotterbolaget Vafab Miljö 
AB är därefter vilande förutom en kvarvarande tvist som drivs och kommer att avslutas i bolaget. Förbundet har 
en långfristig skuld i balansräkningen på 64,2 mkr till medlemskommunerna avseende förvärvet av aktierna av i 
Vafab Miljö AB, vilken elimineras i koncernbokslutet. Ränta påförs mellan långivare och låntagare med samma 
ränta som VafabMiljö har för sin upplåning.  

 
Vafab Miljö AB (556191-4200), tkr 
Ägd andel  100% 
Bokfört värde  64 200 
Eget kapital   50 553 
 
Förbundet har en skuld på 64,2 mkr till VafabMiljö AB avseende förvärvet av inkråmet från dotterbolaget. 
Tillgångar till ett värde av 578,8 mkr och skulder till ett värde av 514,7 mkr. Bolaget hade ett skattemässigt 
kvarvarande restvärde vid årsskiftet, vilken realiserades till beskattning i inkomstdeklarationen för 
räkenskapsåret 2016, men som redovisas i bokslutet 2017. Restvärdet genererade en skattekostnad på 4,1 mkr. 
 

Flerårsöversikt för den kommunala renhållningsverksamheten 

Resultaträkning, tkr 

Intäkter 
Totalt 

189 018 
Heby 
9 022 

 
Fagersta 

8 041 
Norberg 

3 525 3 572 32 243 77 845 16 459 9 878 7 387 21 044 
Kostnader -184 489 -7 430 -8 139 -3 709 -2 670 -28 609 -80 070 -14 493 -8 009 -4 981 -26 381 
Årets resultat 4 529 1 592 -98 -184 902 3 634 -2 225 1 966 1 869 2 406 -5 337 
Bokfört värde 
(kärl/fordon) 11 670 1 458 649 298 206 1 469 7 204 43 108 235  
 
Ackumulerade överlåtet skuldfört resultat från kommunerna vid verksamhetsöverlåtelse samt resultat per kommun 

från och med bildandet, tkr 

Skuldförd 
abonnentskuld 
2017-08-31 38 985 6 857 4 087 3 227 2 767 9 491 11 560 1 746 3 818 2 406 -6 975 
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Måluppfyllelse 

Förbundet har i sin måluppföljning och styrkort uppföljning av Kunden, Medarbetaren, Produktion/Processer, 
Samhällsansvar och Ekonomi.  Förbundet har lyckats väl med avfallshämtningar enligt överenskommelser, en ökning av 
fastighetsnära insamling, att synas i positiva sammanhang i media och nått en nivå av 61 procents fossilfri fordonsflotta. 
Förbundet har ännu inte nått målet att hålla sjukfrånvaron under 4 procent, att öka återvunnet material i förhållande till 
material till förbränning, minska mängden brännbara fraktioner från hushållen och att öka deponigasutvinningen på Gryta 
med 5 procent jämfört med 2010. 

Nedanstående bild visar en sammanfattande bild av förbundets styrkortsmodell och uppdaterad tertialvis. 

 
 
 
 

Analys av ekonomi och ställning 

Balanskravsutredning (tkr) 201708  201608  2015 
      
Årets resultat enligt resultaträkningen 17 651  5 429  1 198  
Avgår: samtliga realisationsvinster     -11         -  800        -  
Avgår: orealiserade förluster i värdepapper  -3 281     
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 14 359  4 629  1 198 

  

Medel till resultatutjämningsreserv (överskott)     1 198 
Medel från resultatutjämningsreserv (underskott)         
Medel till pensionsreserv (ökning av avsättning)    817      1 893 
Synnerliga skäl 
Årets balanskravsresultat 15 176  4 629  1 198  
Summa 15 176  4 629  1 198 

    
Förbundet har en positiv budget 2017 på 1,8 mkr (fg år -7,8 mkr ). Förbundets totala resultat per tertialbokslutet 
2017-08-31 uppgår till 23,6 mkr och för koncernen 17,7 mkr, vilket är 21,8 mkr bättre än budget. främst beror 
av ökade mottagningsintäkter för förorenade jordar, schakt- och byggavfall samt rejektintäkter från Mälarenergi. 
Kostnaderna har inte ökat i paritet med intäktsökningen. Renhållningstaxan ökade i vissa kommuner vilket har 
påverkat intäkter och resultatet positivt. 
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Redovisning för den kommunala renhållningsuppdraget 

 
VafabMiljö särredovisar det lagstadgade grunduppdraget avseende hushållsavfall från den affärsmässiga 
verksamheten. Resultatet för hushållens avfall har varit negativt de senaste fem åren, främst beroende på att 
avgifterna har varit oförändrade mot kommunerna. Sedan 2015 har VafabMiljö Kommunalförbund påbörjat 
övertagandet av kommunernas avfallsansvar. Förbundet gör i likhet med Bolagets tidigare särredovisning en 
fördelning av direkta och indirekta kostnader samt gemensamma stödresurser för att erhålla en rättvisande bild 
av den kommunala avfallshanteringen. Tabellen på s. 3 visar bl. a. sammanställt resultat och ackumulerat 
övertaget överskott.  
 

Resultatet  

Förbundets resultatutveckling har årligen varit positiv. Förbundets totala resultat per 2017-08-31 blev 21,5 mkr 
bättre än budget, vilket främst beror av ökade mottagningsintäkter för förorenade jordar, schakt- och byggavfall, 
rejektintäkter från Mälarenergi samt ökade intäkter för återvinning av metaller och well. Kostnaderna har inte 
ökat i paritet med intäktsökningen.  
 
 

201708 201608

Omsättning 390 632     330 500      

Nettokostnadsandel 323 099 -    321 000 -     

Resultat 23 268       5 429           

Likviditet 66 490       37 800        

Soliditet 4,4% 1,0%

Eget kapital 30 368       6 627           

Långfristiga skulder 425 725     343 735      

Borgensförbindelser 410 600     410 600      

Balansomslutning 696 785     638 498       
 
 

Finansförvaltning 

tkr 201708 201608 2015 
Räntebärande skulder/tillgångar, % 425 725 343 700 64 200 
Räntebärande fordringar/tillgångar, % 64 113 64 113 64 113 
Räntekostnad 2 656 2 400 250 
Genomsnittlig upplåningsränta 1 1 1 
Upplåningens förfallostruktur, 5- 425 725 343 700 64 200 
  
VafabMiljö är exponerade för ränterisker, risker för kundförluster samt risk för anläggningsskador. Riskerna 
hanteras genom efterlevnad och stöd av Västerås stads finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt 
fullvärdesförsäkring av anläggningsbeståndet. Förbundets ränterisk måste anses som relativt liten i paritet till de 
räntebärande skuldernas andel av tillgångarna. Under 2017 har förbundet minskat de långfristiga skulderna med 
45 mkr. Det gör att de räntebärande skulderna i förhållande till tillgångarna minskat från 2016 till 2017 med 5,6 
procentenheter.  
 
Förbundet har endast finansiell anläggningstillgång i form av aktier i dotterbolaget VafabMiljö AB. Aktierna 
uppgår till 64,2 mkr men det bokförda värdet på det justerade egna kapitalet i dotterbolaget uppgår bara till 55 
mkr. Det föreligger således ett nedskrivningsbehov. Förbundet har inga derivat, ränteswappar eller andra 
säkringslösningar. 
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Borgensåtaganden och koncernens resultat 

Mnkr 201708 201608 2015 
Borgensåtagande 410 900 410 900  
Nyttjad borgen 260 933 337 924  
Koncernens resultat 23 268 5 329 1 198 
Kommunalförbundets resultat 4 529 -1 136 1 198 
  
Det totala nyttjade borgensåtagandet var 260,9 mkr vid utgången av 2017-08-31, en minskning med 
76,9 mkr i förhållande till föregående år. Förbundet har under året minskat sin låneskuld med 45,1 
mnkr.  
 
VafabMiljö har idag en beviljad borgen från ägarkommunerna på totalt 410,9 mkr, varav en 
kreditlimit på för lånen om totalt 336,6 mkr. 11 medlemskommuner har beslutat om utökad borgen till 
totalt 625,0 mkr, varav 566,7 mkr för lån. Skinnskattebergs kommun kommer ta beslut under 
november 2017. Sammantaget kan riskexponeringen anses vara låg. 

 

Pensionsförvaltning 

Förbundet har sina anställdas pensioner tryggade via en avsättning och en försäkringslösning via KPA. 
Pensionsavsättningen har ökat med 0,8 mkr på grund av fler anställda, lägre ränta och längre medellivslängd. 
Den totala avsättningen uppgår till 21,9 mkr (21,1 mkr). Förbundet har valt att inte flytta del av 
pensionsavsättningen till ansvarsförbindelser enlig RKR 7:1, utan inväntar ny lagstiftning där eventuellt 
förslaget att ansvarsförbindelsen skall ses som avsättning i balansräkningen. 
 

 

Driftsredovisning per verksamhet inkl interna poster 

Verksamheter tkr Budget  
201708 

Utfall 
201708 

Avvikelse Budget 
helår 
2017 

Prognos  
helår  
2017 

VafabMiljö Kommunalförbund Totalt 

Verksamhetens intäkter 349 758 390 629 40 871 527 276 583 720 
Verksamhetens kostnader 
arbetskraft -99 389 -100 611 -1 222 -149 623 -152 394 
Övriga verksamhetskostnader -206 480 -222 488 -16 008 -309 709 -335 926 
Avskrivningar -38 953 -40 093 -1 140 -59 336 -60 993 
Finansiella poster -3 368 -4 171 -803 -6 802 -7 595 
Årets resultat 1 568 23 266 21 698 1 806 26 812 
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Investeringsredovisning 

Projekt Budget 
helår 
2017 

Utfall 
201708 

Avvikelse Prognos 
helår 
 2017 

Avdelning Produktion 18 790 9 789 9 001 15 773 
Avdelning Process & Underhåll 83 070 18 043 65 027 39 556 
Avdelning Transport & Logistik 16 200 3 343 12 857 10 623 
Avdelning Övriga 3 935 3 191 744 4 381 
Summa nettoinvesteringar 121 995 34 366 87 629 70 333 

     
 
Investeringsbudgeten för 2017 är 143,9 mkr varav 22 mkr för sluttäckning. Utfallet för T1 
och T2 var 38,6 mkr och prognosen för helåret har beräknats till 78,8 mkr, vilket är 65,1 
mkr lägre än budgeterat. Kommunalförbundets största investering hittills är 
"Biogasproduktion med upp-gradering". Investeringen uppgår totalt till ca 95 mkr och har 
tilldelats ett klimat-investeringsstöd på 32 mkr från Naturvårdsverket. Det består av ny 
förbehandling, suspensionstankar & rötkammare, lågspänningsverk, hygienisering samt 
gasrening. Projektet kommer att pågå 2017-2020. Beräknade betalningsutfallet på 19 mkr 
för 2017 flyttas till 2018 
  

Väsentliga personalförhållanden 

Personal   
Prognos 

helår Utfall Utfall 

    2017 2017-08-31 2016-08-31 

          
Medelantalet anställda (st) 243 243 228 
Antal fast anställda (st) 244 243 228 
Personalkostnad (mkr) 152,4 100,6 87,7 
 

Sjukfrånvaro     
     201708  201608 

Total sjukfrånvaro   5,5 %  5,3 % 
- sjukfrånvaro för män   4,6 %  4,9 % 
- sjukfrånvaro för kvinnor  7,9 %  6,3 % 
- anställda -29 år   1,8 %  1,7 % 
- anställda 30 - 49 år   6,0 %  4,1 % 
- anställda 50 år -   6,1 %  7,3 % 
 
* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 
 

Miljöredovisning 

Större delen av VafabMiljös verksamhet är reglerad genom tillstånd enligt Miljöbalken. Detta gäller för samtliga 
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5 avfallsstationer, 18 Återbruk samt förbränning- och biogasanläggningar. Ett nytt tillståndsbeslut för 
Återbruket i Trångfors har överklagats av VafabMiljö till mark- och miljödomstolen den 5 maj 2017. 
Anledningen till överklagandet är bland annat att VafabMiljö vill kunna ta emot större mängder farligt avfall än 
vad domstolen medgett. Domstolen har ännu inte tagit ställning till överklagandet. Inga förelägganden enligt 
miljöbalken som är väsentliga för förbundet föreligger. Inom ramen för ledningssystemet arbetar VafabMiljö 
med att ständigt förbättra verksamheten. Verksamheten påverkar miljön, mest positivt men även negativt. 
VafabMiljö informerar om sortering och avfall till företag och hushåll, omhändertar lakvatten, utvinner och 
producerar gas vilket innebär positiv påverkan på miljön. Den historiska deponeringen samt utsläpp till luft från 
transporter är områden där insatser för minskning av miljöpåverkan genomförs. VafabMiljö bidrar till forskning 
och utveckling på miljöområdet genom samarbete med bland annat Mälardalens högskola, KTH, och SLU. 
 
 

Viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd 

· Ett fortsatt högt inflöde av jordar kommer att ha en positiv påverkan på ekonomin, 
exempelvis innebär prognosen för 2017 dubbelt så höga intäkter jämfört med budget. 
Handlar om ca 30 mkr högre intäkter under 2017. Bedömningen av det fortsatta 
inflödet har stor påverkan på ekonomin. 

· Importen av avfall gör att priserna på förbränning av avfall ökar. Samtidigt gör 
importen att intäkterna från försäljning av returträ och grönflis sjunker kraftigt. För 
verksamhetsavfallet har en justering av priset på inkommande flöden genomförts så 
att det inte blir någon ekonomisk påverkan på resultatet. Däremot kan inte 
motsvarande justering göras för hushållsavfallet under 2017 och 2018. Kan handla om 
ca 7-8 mkr i ökade kostnader för hushållsdelen av vår verksamhet. 

· Ersättningen för olika material ligger på en hög nivå. Svårt att bedöma hur den 
intäkten kommer att utvecklas den närmaste tiden. Påverkas av konjukturläget i 
världsekonomin. Ersättningsnivåer under september skulle ge ca 30 mkr i intäkter 
med de årsvolymer vi har. De lägsta ersättningsnivåerna under 2017 skulle med 
motsvarande årsvolymer ge ca 26 mkr i intäkter. Av dessa intäkter står 
hushållsavfallet för ca 80 procent.    

· För hushållsavfallsdelen innebär varje ny lägenhet som produceras i regionen 
intäktsökningar på ca 1500 kr. Eftersom stora delar av kostnaderna är fasta kommer 
de intäkterna generera höga marginaler. 
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   Koncernen  Förbundet 

Resultaträkningar  Not 2017-01-01 

-2017-08-31 

2016-01-01 

-2016-08-31 

 2017-01-01 

-2017-08-31 

2016-01-01 

-2016-08-31 

        
  1      
Verksamhetens intäkter  2 390 629 330 499  390 632 330 499 
Verksamhetens kostnader  3 -323 281 -288 902  -323 099 -288 693 
Avskrivningar  4 -40 093 -32 422  -40 093 -32 422 
Verksamhetens 

nettokostnader 

  
27 255 9 175 

 
27 440 9 384 

        
Finansiella intäkter   141 0  141 0  
Finansiella kostnader  5 -4 313 -3 955  -4 313 -3 955 
        
Årets skatteskuld   -5 432 -  - - 
Årets vinst   17 651 5 220  23 268 5 429 
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   Koncernen  Förbundet 

Balansräkningar  Not 2017-08-31 2016-08-31  2017-08-31 2016-08-31 

        
Tillgångar        
        
Anläggningstillgångar  6      
Immateriella 
anläggningstillgångar 

  
672  

 
672  

        
Materiella 
anläggningstillgångar 

  
  

 
  

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

  
177 862 118 801 

 
177 862 118 801 

Maskiner och inventarier   242 978 220 450  242 978 220 450 
Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

  
23 930 108 648 

 
23 930 108 648 

        
Finansiella 
anläggningstillgångar 

 7 
724 1 599 

 
64 924 65 799 

        
Summa 

anläggningstillgångar 

  
446 166 449 498 

 
510 366 513 698 

        
        
Omsättningstillgångar        
Förråd m. m   3 431 3 381  3 431 3 381 
Fordringar  8 117 134 146 403  116 512 146 403 
Kassa och Bank   66 490 37 140  66 490 37 140 
Summa 

omsättningstillgångar 

  
187 055 186 924 

 
186 433 186 924 

Summa tillgångar   633 221 636 422  696 799 700 622 
        



VafabMiljö Kommunalförbund 11 
222000-3129 

 

   Koncernen  Förbundet 

Balansräkningar  Not 2017-08-31 2016-08-31  2017-08-31 2016-08-31 

        
Eget kapital, 

avsättningar och 

skulder 

  

  

 

  
        
Eget kapital  9      
Övrigt eget kapital   3 882 -1 783  7 100 1 198 
Årets vinst   17 651 5 220  23 268 5 429 
Summa eget kapital   21 533 3 347  30 368 6 627 
        
Avsättningar        
Avsättning för pensioner 
och liknande förpliktelser 

 10 
21 945 19 235 

 
21 945 19 235 

Andra avsättningar  11 102 569 91 584  102 569 91 584 
   124 514 110 819  124 514 110 819 
        
Skulder        
Långfristiga skulder  12 361 612 418 151  425 725 482 351 
Kortfristiga skulder  13 125 562 104 105  116 192 100 825 
   487 174 522 256  541 917 583 176 
Summa eget kapital, 

avsättningar och 

skulder 

  

633 221 636 422 

 

696 799 700 622 
        
        
Panter och 

ansvarsförbindelser 

  
  

 
  

        
Panter och därmed 
jämförliga säkerheter 

  
16 823 16 823 

 
16 823 16 823 

Ansvarsförbindelse   Inga Inga  Inga Inga 
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att: (Om principerna 
hade varit oförändrade jämfört med föregående år, så skulle det ha angetts här) Intäkter redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen 
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av 
kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 
 
Sammanställd redovisning 
I VafabMiljö Kommunalförbund ingår dotterbolaget VafabMiljö AB (556191-4200) som ägs sedan 
2015-06-19 till 100%. Inga förändringar har skett under året koncernstrukturen. 
 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Med förvärvsmetoden avses att 
det förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen elimineras. Ekonomiska transaktioner mellan de i 
koncernen ingående bolagen respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats. De kommunala 
bolagets redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringslagen samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunalförbundet 
och det kommunala bolaget är kommunalförbundets redovisningsprinciper vägledande för den 
sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats. 
 
INTÄKTER 
 
Redovisning av intäkter 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning av varor och tjänster 
redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas efter 
avdrag för moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga 
intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period uthyrning avser och 
ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning.  
 
 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
Anskaffningsvärde  

Investeringsbidrag redovisas från och med 2016 som en förutbetald intäkt och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidrag så att de reducerade det 
bokförda värdet. Jämförelsetalen för tidigare år har inte omräknats enligt den nya principen, då 
restvärdena inte är väsentliga. Inga räntor aktiverats.  
 

Avskrivning  

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark 
och pågående arbeten görs inga avskrivningar. 
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. 



VafabMiljö Kommunalförbund 13 
222000-3129 

 
Följande avskrivningstider tillämpas:   
Immateriell tillgång   3 år 
Mark   -  
Byggnader  15-30 år 
Tekniska anläggningar 7-15 år  
Maskiner  7-15 år  
Övriga inventarier  5-10 år 
 
För tillgångar med olika nyttjandeperiod överstigande 500 mkr tillämpas komponentavskrivning. 
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är 
nödvändigt. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 5 år 
eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 100 tkr. Nyttjandeperioden revideradess för 
samtliga tillgångar vid överlåtelse. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. 
 
Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning 
påbörjas vanligtvis när tillgången tas i bruk. Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre 
återspeglar tillgångens förbrukning och tillgången har ett värde. Ett sådant exempel är anläggning för 
deponi där en produktionsberoende avskrivningsmetod tillämpas, vilket innebär att avskrivning görs i 
den takt som deponin tas i anspråk. 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och 
gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för 
finansiella leasingavtal. 
  
Nedskrivningar  

Om en nedskrivning har gjorts efter prövning skall tillgången beskrivas, beloppet som påverkat 
resultatet skall redovisas och omständigheterna till nedskrivningen skall belysas. 
 

Avsättningar och ansvarsförbindelser  
Avsättningar för deponi har tagits upp till den ackumulerade del som kommunerna årligen har 
debiteras, i enlighet med en uppsatt 30 års plan fram tom år 2057 reducerat med årets kostnader för 
återställande och efterbehandling av de äldre deponierna på Förbundets anläggningar. 
Återställningsplanen är nuvärdesberäknad och uppdateras vart tredje år. För den nya deponin görs en 
avsättning utifrån antalet deponerade ton. 
 
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser   
Pensionsförpliktelser för anställda i förbundet redovisas som pensionsavsättning och avviker från 
RKR 7.1 där pensioner intjänade före 1998 skall redovisas som ansvarsförbindelse. Ingen av de 
förtroendevalda har uppdrag på en betydande del av en heltid  
och har därmed inte rätt till pension enligt ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda”. 
 
Redovisning av hyres-/leasingavtal 
Leasingavtal där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som operationell leasing. 
När värdet är väsentligt redovisas avtalet som finansiell leasing. 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 

 Koncernen  Förbundet 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
Kommunala uppdraget      
Taxor och avgifter 177 341 146 506  177 341 146 506 
Behandlingsintäkter för hushållens 
och återbruksavfall 27 558 13 011 

 
27 558 13 011 

Kommunala utvidgade uppdraget      
Transportintäkter hushåll  5 582 23 931  5 582 23 931 
Förorenade jordar 32 540 12 814  32 540 12 814 
Mottagningsintäkter från kommunal 
verksamhet 2 062 4 310 

 
2 062 4 310 

Värmeintäkter från Norsa 
förbränningsanläggning 11 101 11 524 

 
11 101 11 524 

Biogasintäkter främst från 
hushållens organiska avfall 44 582 46 031 

 
44 582 46 031 

Hyror och arrenden 2 757 413  2 757 413  
Försäljning konsulttjänster 5 503 1 852  5 503 1 852 
Övriga intäkter 905 2 435  905 2 435 
Realisationsvinst 11 1 205  11 1 205 
Övriga uppdrag      
Behandlingsintäkter övrigt avfall 53 806 40 625  53 806 40 607 
Transportintäkter övriga 26 881 24 046  26 884 25 860 
Summa 390 629 330 499  390 632 330 499 
  

Not 3 Verksamhetens kostnader 

 Koncernen  Förbundet 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
      
Inköp av driftverksamhet -136 253 -61 837  -136 253 -61 628 
Inköp av transporttjänster  -44 954   -44 954 
Personalkostnader -96 351 -87 669  -96 351 -87 669 
Pensionskostnader -4 260   -4 260  
Inköp av återvinningsmaterial -24 616 -2 736  -24 616 -2 736 
Inköp av el och fjärrvärme för drift -9 261 -7 015  -9 261 -7 015 
Avfallsskatt -5 165 -6 926  -5 165 -6 926 
Avsättning till deponier -13 463 -12 634  -13 463 -12 634 
Övriga externa kostnader       -10 793 -     -64 131  -     -10 792       -65 131 
Summa -323 281 -288 902  -323 099 -288 693 
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Not 4 Avskrivningar 

 Koncernen  Förbundet 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
      
Avskrivning byggnader och 
anläggningar -9 381 -6 629 

 
-9 381 -6 629 

Avskrivning maskiner och 
inventarier -30 376 -25 792 

 
-30 376 -25 792 

Avskrivning på goodwill -336 -  -336 - 
Summa -40 093 -32 422  -40 093 -32 422 
 

Not 5 Finansiella kostnader 

 Koncernen  Förbundet 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
      
Räntekostnader -2 689 -2 215  -2 689 -2 215 
Bankgarantier, ränteavgift på revers 
och borgensavgift -942 -1 078 

 
-942 -1 078 

Övriga finansiella kostnader -682 -665  -682 -665 
Summa -4 313 -3 955  -4 313 -3 955 
År 2015 låg ränte- och borgensavgiften under övriga kostnader med 1.404 tkr.  

 

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar   Förbundet 

 2017-01-01 
-2017-08-31 

2016-01-01 
-2016-08-31 

   
Aktier och andelar i dotterbolag 64 200 64 200 
Aktier och andelar i intressebolag 20 - 
Certifikat och utsläppsrätter 704 1 599 
Summa 64 924 65 799 
I koncernen är aktierna i dotterbolag eliminerade med 
64.200 tkr.    
  

Not 8 Fordringar 

 Koncernen  Förbundet 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
      
Kundfordringar 69 589 76 614    69 589 76 614 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 35 976 32 182 

 
35 976 32 182 

Fordran mot ägarkommunerna  1 461 32 768  1 461 32 768 
Övriga kortfristiga fordringar 10 108 4 838  9 486 4 838 
Summa 117 134 146 403  116 512 146 403 
  
 

Not 9 Eget kapital    

 Förbundet 

 2017-01-01 
-2017-08-31 

2016-01-01 
-2016-08-31 

   
Eget Kapital   
Årets resultat 23 268 5 429 
Övrigt eget kapital 7 100 1 198 
Utgående eget kapital 30 368 6 627 
   
   
Samtliga kommuner har i kommunernas resp. kommunredovisningen haft en budget  i 
+/-0 kr, förutom Enköping och Västerås som innan verksamhetsöverlåtelsen budgeterade  
-2,5 mkr för Enköping, respektive -5 mkr för Västerås. Kommunalförbundet har minskat 
underskottet för dessa kommuner och visar mer eller mindre positiva resultat för övriga 
kommuner. Det negativa resultatet för Fagersta och Norberg beror av att övergång 
gjordes 2017-04-01 och underskottet från särredovisningen och implementerings- 
kostnader har inte täckts ännu av abonnentintäkterna. För Köping, Arboga och Kungsör 
finns ett negativt resultat då abonnentintäkter ännu inte har överlåtits. 
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Not 10 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

 Koncernen  Förbundet 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
      
Pensionsförpliktelse KPA      
Pensionsförpliktelse före 1988 
enligt KPA 7 633 7 528 

 
7 633 7 528 

Pensionsförpliktelse efter 1988 
enligt KPA 14 312 11 707 

 
14 312 11 707 

Summa avsatt till pensioner 21 945 19 235  21 945 19 235 
      

 
Ingående avsättning 21 128 19 235 

 
21 128 - 

Nya förpliktelser under året      
Övertagande av pensioner vid 
verksamhetsförlåtelse från Vafab 
Miljö AB -  

 

- 19 235 
Årets förändring  817 -  817 - 
Utgående avsättning 21 945 19 235  21 945 19 235 
 

Not 11 Andra avsättningar 

 Koncernen  Förbundet 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
      
Avsatt för återställande av äldre 

deponier   
 

  
Redovisat värde vid periodens 
början 67 809 59 197 

 
67 809 - 

Övertaget värde från 
verksamhetsöverlåtelse -  

 
- 59 197 

Periodens avsättningar 12 467 12 466  12 467 12 466 
Ianspråktaget under perioden - -  -  
Utgående avsättningar 80 276 71 663  80 276 71 663 
      
Avsatt för återställande av aktiv 

deponi   
 

  
Redovisat värde vid periodens 
början 10 887 9 343 

 
10 887 - 

Övertaget värde från 
verksamhetsöverlåtelse -  

 
- 9 343 

Periodens avsättningar 996 168  996 168 
Utgående avsättningar 11 883 9 511  11 883 9 511 
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 Koncernen  Förbundet 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
      
Andra avsättningar       
Redovisat värde vid periodens 
början 10 410 10 410 

 
10 410 - 

Övertaget värde från 
verksamhetsöverlåtelse - - 

 
- 10 410 

Summa andra avsättningar 10 410 10 410  10 410 10 410 
Utgående avsättningar 102 569 91 584  102 569 91 584 
 
Avsättningen avser återställande av de äldre 6 icka-aktiva deponierna i regionen. 
Återställandet påbörjas 2009 och beräknas pågå tom 2027. Projektering av den sita etappen 
pågår för närvarande. Avsättning för återställande av den aktiva deponin i anspråkstagen år 
2009 görs med 25 kr per ton för icke-farligt avfall och 61 kr per ton för farligt avfall som 
läggs på deponin. Beräkningarna är uppdaterade 2016 och baserar sig på den tidigare 
utredning som gjordes avseende metod för att återställa deponierna 
      
 

Not 12  Långfristiga skulder 

 Koncernen  Förbundet 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
      
Ingående låneskuld 405 931 379 228  470 843 64 200 
Övertagen checkräkningskredit vid 
verksamhetsöverlåtelse -  

 
- 379 228 

Nyupplåningar under året - 38 923  - 38 923 
Årets amortering/självfinansiering -44 319 -  -45 118 - 
Utgående låneskuld 361 612 418 151  425 725 482 351 
      
Långfristiga skulder      
Skulder till Västerås stad 301 403 381 942  301 403 385 443 
Skulder till medlemskommuner 36 209 36 209  36 209 36 209 
Skuld till dotterbolag - -  64 113 60 699 
Förskott från Naturvårdsverket 24 000 -  24 000 - 
Summa 361 612 418 151  425 725 482 351 
  
Genomsnittlig ränta per 2017-08 ca 1,5 % och under 2016 ca 1,7 %. Inga lån förfaller inom 5 
år. 
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Not 13 Kortfristiga skulder 

 Koncernen  Förbundet 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
 2017-01-01 

-2017-08-31 
2016-01-01 

-2016-08-31 
      
Leverantörsskulder 24 720 20 529  24 720 20 529 
Moms och punktskatter 5 486 4 128  5 486 4 128 
Personalens skatter, avgifter och 
löneavdrag 9 288 3 553 

 
9 288 3 553 

Semesterlöneskuld 8 948 7 379  8 948 7 379 
Pensionskostnader och löneskatt 4 318   4 318  
Upplupen abonnentskuld  34 573 32 768  34 573 32 768 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 38 229 35 748 

 
28 859 32 469 

Summa 125 562 104 105  116 192 100 825 
  
 
 
Västerås 2017- 
 
 
 
Yngve Wernersson (S) Marie Norin Junttila (S) Magnus Eriksson (SBÄ) 
Västerås Kungsör Sala  
 
 
 
Henning Bask (S) Eleonor Wikman (S) Sverre Ahlbom (S) 
Norberg Fagersta Enköping 
 
 
 
Elisabeth Bertö (M) Peter Ristikartano (MP) Per Möller (C) 
Arboga Hallstahammar Heby 
 
 
 
Anne Tjernberg (S) Patrik Gålbom (L) 
Köping Skinnskatteberg 
 
Vår granskningsrapport har lämnats den        2017 
 
 
Joa Silver Barbara Conte   Leif Nilsson  
Av Västmanlands kommuner och landsting utsedda  Av Heby kommuns fullmäktige       
förtroendevalda revisorer          förtroendevald revisor 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-11-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Ny förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (KS 2017/463) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 
som ett Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 
2006 då ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom 
administration tillkom. 
 
Förbundet och dess medlemskommuner har sedan en tid identifie-
rat ett behov av att utveckla förbundsordningen utifrån styrning, 
ledning och finansieringsprinciper.  
 
KPMG fick under 2016 i uppdrag att ta fram förslag till ny för-
bundsordning. Syftet var att föreslå en modell för förenklad finan-
siering samt tydliggöra ansvar och på så sätt underlätta det löpande 
arbetet samt skapa förutsättningar för en mer effektiv verksamhet. 
 
De största förändringarna i föreslagen förbundsordning innebär att  

- en ledningsgrupp i förbundet inrättas bestående av kom-
muncheferna från respektive organisation och VMKF:s led-
ning.  
 
Ledningsgruppens uppdrag är att samordna budgetprocess, 
bereda ärenden samt vara den sammanhållande instansen för 
att samordna dialog och kommunikation mellan medlemskom-
munerna och förbundet 

- den så kallade basöverenskommelsen i detalj tydliggör åta-
ganden och ersättningar mellan kommunerna, bolagen och 
VMKF.  
 
Finansiering av gemensam administration, exempelvis Direk-
tion och ekonomi- och personalfunktion, fördelas ut på respek-
tive huvudverksamhet inom hela förbundet.  
 
Om inte annat anges fördelas ersättningen för övriga huvud-
verksamheter efter befolkning eller pris per styck. 

 
Fördelningstalen skrivs in i bilaga till förbundsordningen. Den är i 
nuläget inte klar. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-11-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17 

med bilaga 
 
Förslag till beslut  Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning 

för Västra Mälardalens Kommunalförbund att gälla från och med 
den 1 januari 2018. 

 
 Beslut om bilagan med fördelningstal fattas så snart förhand-

lingarna kring den är klar. 
 
 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i 

övriga medlemskommuner. 
 
 
 Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr x/2017. 
 
 
 
  



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-11-17 KS 2017/463 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Reviderad förbundsordning Västra Mälardalens 
Kommunalförbund 
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som ett Rädd-
ningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 2006 då ytterligare en förvalt-
ning med olika verksamheter inom administration tillkom. 
 
Förbundet och dess medlemskommuner har sedan en tid identifierat ett behov av 
att utveckla förbundsordningen utifrån styrning, ledning och finansieringsprinci-
per.  
 
KPMG fick under 2016 i uppdrag att ta fram förslag till ny förbundsordning. 
Syftet var att föreslå en modell för förenklad finansiering samt tydliggöra ansvar 
och på så sätt underlätta det löpande arbetet samt skapa förutsättningar för en mer 
effektiv verksamhet. 
 
De största förändringarna i föreslagen förbundsordning (bilaga 1) innebär att  

- en ledningsgrupp i förbundet inrättas bestående av kommuncheferna från 
respektive organisation och VMKF:s ledning.  
 
Ledningsgruppens uppdrag är att samordna budgetprocess, bereda ärenden 
samt vara den sammanhållande instansen för att samordna dialog och 
kommunikation mellan medlemskommunerna och förbundet 

- den så kallade basöverenskommelsen i detalj tydliggör åtaganden och 
ersättningar mellan kommunerna, bolagen och VMKF.  
 
Finansiering av gemensam administration exempelvis Direktion och 
ekonomi- och personalfunktion fördelas ut på respektive huvudverksamhet 
inom hela förbundet.  
 
Om inte annat anges fördelas ersättningen för övriga huvudverksamheter efter 
befolkning eller pris per styck. 

 
Fördelningstalen skrivs in i bilaga till förbundsordningen. Den är i nuläget inte 
klar.  



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-11-17 KS 2017/463 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till reviderad förbundsordning 
för Västra Mälardalens Kommunalförbund att gälla från och med den 1 januari 
2018. 
 
Beslut om bilagan med fördelningstal fattas så snart förhandlingarna kring den är 
klar. 
 
 
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga 
medlemskommuner. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Eva Kristina Andersson 
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Antagen av Köpings kommunfullmäktige den 28 maj 2012, § 46 Antagen av 
Arboga kommunfullmäktige den 31 maj 2012, § 86 Antagen av Kungsörs 
kommunfullmäktige den 7 maj 2012, § 57 Antagen av Surahammars 
kommunfullmäktige den 14 maj 2012, § 53 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 24 februari månad 2014, § 16 i Köping, 
den 20 februari 2014, § 14 i Arboga och den 10 februari 2014, § 15 i Kungsör. 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 28 april 2014, § 37 i Köping, den 24 
april 2014, § 61 i Arboga. 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 26 maj 2014, § 48 i Köping, den 22 
maj 2014, § 71 i Arboga och den 12 maj 2014, § 64 i Kungsör. 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 15 juni 2015, § 74 i Köping, den 21 
maj 2015, § 79 i Arboga och den 8 juni 2015, § 90, i Kungsör. 

 

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Nedanstående förbundsordning ersätter tidigare förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund 
som antogs av förbundsmedlemmarnas fullmäktige att gälla från och med den 1 juli 2012. 
Förbundsordningen har reviderats med anledning av den översyn som gjordes under 2016. 

Namn och Säte 
1.§ Kommunalförbundets namn är Västra Mälardalens Kommunalförbund, nedan kallat förbundet. 

Förbundet har sitt säte i Köping. 

Medlemmar 
2.§ Medlemmar i kommunalförbundet är Köping, Arboga. Kungsörs och Surahammars kommuner 

(förbundsmedlemmar). 

Förbundets ändamål m m 

Räddningstjänst 

3.§ Förbundet ansvarar för en för förbundsmedlemmarna gemensam organisation för den räddningstjänst 
som enligt lagen om skydd mot olyckor med följdförfattningar åvilar var och en av 
förbundsmedlemmarna. 
 
Om räddningsinsats inom en medlemskommun medför betydande kostnader för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, utgår ersättning från den kommun där olyckshändelsen inträffat, för den del av 
räddningskostnaden som överstiger 1,5 gånger gällande prisbasbelopp. 
 
Förbundet ska också ansvara för den räddningstjänst under höjd beredskap samt den olycks- och 
skadeförebyggande verksamhet som åligger förbundsmedlemmarna enligt lagen om skydd mot 
olyckor med följdförfattningar, dock med nedanstående begränsning: 
 
Förbundet ansvarar för den samlade sotningsverksamheten i medlemskommunerna innefattande 
fastställande av sotningsfrister, erforderlig tillsyn samt beslut om dispens för fastighetsägare att 
själva utföra, eller låta någon annan utföra rengöring/sotning på den egna fastigheten enligt lagen om 
skydd mot olyckor 3 kap 4 § andra stycket. 
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Förbundet beslutar också om brandskyddskontroll i särskilda fall enligt förordningen om skydd mot 
olyckor 3 kap 1 § andra stycket. Förbundet har att fullfölja de entreprenadavtal för 
sotningsverksamheten som respektive medlemskommun tecknat. 
 
Taxor för tillsyn, sotning och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor bereds av 
förbundet och beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige i samband med beslut om 
budget. 
 
Förbundet ska vidare svara för de uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor som 
åvilar var och en av medlemskommunerna. Det ankommer därvid på förbundet att med stöd av lagen 
bl. a. meddela tillstånd, utöva tillsyn, meddela förelägganden och förbud i förekommande fall. 
 
Taxor för tillståndshantering och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor bereds av 
förbundet och beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige i samband med beslut om 
budget. 
 

4.§ Förbundet är huvudman för verksamheterna och ska upprätta handlingsprogram i enlighet med lagen 
om skydd mot olyckor 3 kap 3 och 7 §§. 
 
Handlingsprogram ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. Innan program antas ska 
förbundsmedlemmarna beredas tillfälle att yttra sig över förslaget. Motsvarande förfarande gäller 
även vid förändringar eller tillägg i handlingsprogram. 
 

5.§ Förbundet får i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till de lagstadgade uppgifterna som 
restvärdesräddning, larmförmedling, teknisk service, säkerhetsvakttjänst och utbildning. 

Administration 

6.§ Förbundet ska ansvara för driftfrågor, administrativ service, handläggning och konsultativt stöd till 
förbundsmedlemmarna inom nedanstående områden. Förbundet ska teckna basöverenskommelser 
med respektive medlemskommun som i detalj reglerar tillhandahållandet av tjänster samt 
ersättningar för dessa tjänster. 

Driftfrågor, administrativ service och konsultativ stödverksamhet  
8 § Förbundet ska svara för driftfrågor, administrativ service och konsultativ stöd-verksamhet till 
förbundsmedlemmarna inom nedanstående områden 

• IT – drift, support 
Förbundet ansvarar för en gemensam organisation för teknisk utrustning, drift och support. 

 
IT – drift och support  
Förbundet ska hålla en gemensam organisation för drift och support inom IT-området för 
Köpings och Kungsörs kommuner. Förbundet ska även ta emot motsvarande uppgifter från 
Arboga kommun i den takt och vid de tidpunkter som överenskoms mellan Arboga kommun 
och övriga förbunds-medlemmar.  

Arboga kommun överlämnar initialt drift och support av ärende- och 
dokumenthanteringssystem samt webbsystem samt kompetens för webbutveckling till 
förbundet. 
• Systemförvaltning 

Förbundet ansvarar för en organisation som förvaltar de kommungemensamma systemen. 
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•    Telefoni 

Förbundet ansvarar för en organisation för telefoni innefattande teknisk utrustning inklusive 
support, växel och reception. 

  
Telefoni  
Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam organisation för IP-telefoni 
innefattande teknisk utrustning.  

Surahammars kommun överlämnar till förbundet att svara för drift och support av system för IP-
telefoni innefattande teknisk utrustning. 

• Personal- och löneadministration 
Förbundet ansvarar för personal- och löneadministration, systemförvaltning av system 
kopplade till lönehantering och pensionshandläggning samt support och utbildning 
avseende dessa processer och system.  

 
Personaladministration  
Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam organisation för 
löneadministration, innefattande gemensamt lönesystem inklusive pensionshandläggning.4 
(9)  
Förbundsmedlemmarna får överlämna till förbundet att svara för gemensamma 
kompetensutvecklingsinsatser samt tillhandahålla olika former av specialistkompetens 
inom det personaladministrativa området. 

 

• Ekonomiadministration 
Förbundet ansvarar för en gemensam organisation gällande skanning av leverantörsfakturor 
(fakturaskanning) 

 
Ekonomiadministration  
Förbundet ska hålla ett för förbundsmedlemmarna gemensamt ekonomi-system.  
Förbundsmedlemmarna får överlämna till förbundet att tillhandahålla olika tjänster inom det 
ekonomiadministrativa området samt vad gäller försäkrings-frågor, riskhantering m m. 

 

• Inköp och upphandling 
Förbundet ansvarar för en gemensam inköps- och upphandlingsfunktion med uppgift att 
samordna upphandlingar av varor och tjänster samt tillgodose behov av 
specialistkompetens inom upphandlingsområdet. Upphandlingsfunktionen kan agera 
inköpscentral där så är lämpligt. 

  
Inköp/upphandling  
Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam inköps-/ upphandlingsfunktion 
med uppgift att samordna förbundsmedlemmarnas upphandlingar av varor och tjänster samt 
tillgodose förbundsmedlemmarnas behov av specialistkompetens på upphandlingsområdet. 
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• Arkiv 
Förbundet ansvarar för en gemensam specialistfunktion för arkivfrågor. 

 
Arkiv  
Förbundsmedlemmarna får överlämna till förbundet att hålla en för 
förbundsmedlemmarna gemensam specialistfunktion för arkivfrågor. 

• Säkerhet och krisberedskap 
Förbundet ansvarar för att tillhandahålla gemensamma resurser för säkerhets- och 
krisberedskapsfrågor som stöd till förbundsmedlemmarna i deras uppgifter enligt lagen 
(2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting m. m. 

  
Krisberedskap  

Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam resurs för krisberedskapsfrågor 
som stöd till förbundsmedlemmarna i deras uppgifter enligt lagen (2002:833) om extraordinära 
händelser i fredstid hos kommuner och landsting m m. 

• Personuppgiftsombud 
Förbundet ansvarar för att tillhandahålla en för förbundsmedlemmarna gemensam 
specialistfunktion som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204). 
Allmänna dataskyddsförordningen antogs 2016-04-27 och kommer börja gälla 2018-05-
25 och ersätter då personuppgiftslagen. 

 
Personuppgiftsombud  
Förbundet ska tillhandahålla en för förbundsmedlemmarna gemensam specialistfunktion 
som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204). 
 

• Bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Förbundet ansvarar för handläggning och beslut i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. 
Förbundet ansvarar för handläggning och beslut vad avser parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. 

 Bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för rörelsehindrade  
7§ Förbundet svarar för handläggning och beslut i ärenden om bostads-anpassningsbidrag i 
medlemskommunerna.  
Förbundet svarar vidare för handläggning och beslut vad avser parkerings-tillstånd för 
rörelsehindrade. 

• Tillkommande uppgifter 
Förbundet får tillhandahålla ytterligare tjänster med nära koppling till ovanstående 
områden eller andra administrativa tjänster för att tillgodose förbundsmedlemmarnas 
specifika behov. 

 
Tillkommande uppgifter  

Förbundsmedlem får överlämna ytterligare uppgifter till förbundet inom de områden och 
i den omfattning som förbundsmedlemmarna överenskommer. 

Övrigt 
7.§ För kommunalförbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i kommunallagen, de lagar och 

andra författningar som reglerar verksamheterna samt denna förbundsordning, bilagda reglemente 
för förbundsdirektionen (bilaga 1) samt bilagda revisionsreglemente (bilaga 2). 
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Organisation 
 

8.§ Förbundet ska vara ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen ska likväl vara en 
sådan nämnd som sägs i lagen om skydd mot olyckor 3 kap 3 och 8 §§. 
 

9.§ Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Förbundsmedlemmarnas fullmäktige väljer 
representanter i direktionen för en mandatperiod på fyra år räknat från och med den 1 januari året 
efter det val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Platserna i direktionen fördelas enligt följande: 
 
Köpings kommun  3 ledamöter och 3 ersättare.  
Arboga kommun  3 ledamöter och 3 ersättare.  
Kungsörs kommun  3 ledamöter och 3 ersättare  
Surahammars kommun  1 ledamot och 1 ersättare 
 
Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av direktionen. Posterna som 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska rotera vartannat år mellan 
medlemskommunernas företrädare från Köping, Arboga och Kungsör. 
 

10.§ Bestämmelserna i kommunallagen 3 kap 23 och 24 §§ samt 4 kap 23 a § om valbarhet och sättet att 
utse ledamöter och ersättare ska i övrigt tillämpas när förbundsmedlemmarna förrättar val av 
direktion. 
 

11.§ Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna den ordning i vilken ersättarna ska 
inkallas till tjänstgöring i direktionen. 
 

12.§ Förbundets verksamhet ska organiseras i två förvaltningar; en för räddningstjänst och en för 
driftfrågor, övriga överlämnade myndighetsuppgifter, administrativ service, och konsultativ 
stödverksamhet. Den senare förvaltningen ska även svara för förbundets interna administration. 
enheter 

Ledningsgrupp 

13.§ Medlemskommunerna ska inrätta en ledningsgrupp bestående av kommuncheferna från respektive 
organisation. Ledningsgruppen ansvarar för styrning och samordning av förbundet. Till dessa hör att 
ansvara för att den överenskomna årscykeln för budget-, boksluts- och verksamhetsplanering hålls, 
att gemensamma policies utarbetas, att övriga gemensamma frågor hanteras som berör samarbetet 
samt att frågor rörande kommunalförbundets uppdrag och eventuella förändringar av detta bereds. 
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Revision 

14.§ För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen och 
revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer. Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun utser en revisor. Valet ska föregås av samråd med övriga förbundsmedlemmar. 
 
Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen.  

För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen och 
revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer. Kommunfullmäktige i Köpings kommun utser 
revisorerna. Valet ska föregås av samråd med övriga förbundsmedlemmar med utgångspunkten att varje 
förbundsmedlem ges möjlighet att vara företrädd med en revisor.  
Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. 

Initiativrätt 

15.§ Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem genom 
framställning av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

Närvarorätt 

16.§ Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare har rätt att närvara och 
yttra sig vid direktionens sammanträde. 
Kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun har dock alltid rätt att närvara och yttra 
sig vid direktionens sammanträden. 
 

Kungörelser och tillkännagivanden 

17.§ Förbundets anslagstavla är Köpings kommuns officiella anslagstavla. Förbundets kungörelser, 
tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets 
anslagstavla samt för kännedom även på övriga förbundsmedlemmars officiella anslagstavlor. 
 
I ett kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt 10 kap 25 § kommunallagen det 
sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Utöver vad som ovan sägs ska direktionen 
kungöra sådant sammanträde genom annons i lokalpressen en vecka före sammanträdesdagen. 
 

Lån, borgen och andra ansvarsförbindelser 

18.§ Förbundet får ta upp lån för sina investeringar. 
 

19.§ Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte ingå andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 
 

Andel i förbundets tillgångar och skulder 

20.§ Envar förbundsmedlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till vad förbundsmedlemmen tillskjutit i bidrag till verksamheterna. Vid skifte av förbundets behållna 
tillgångar ska samma grund som sägs i första stycket tillämpas. 
 

Finansiering av verksamheten 
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21.§ Kostnaderna för förbundets verksamheter enligt §§ 3-6 ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
finansieras genom bidrag från förbundsmedlemmarna. I det fall de kommunala bolagen köper 
tjänster från förbundet ska det upprättas en basöverenskommelse med aktuell/aktuellt 
bolagskoncern/bolag. 
 
Förbundet ska teckna basöverenskommelser med respektive medlemskommun som i detalj reglerar 
tillhandahållandet av tjänster samt ersättning för dessa tjänster. Kostnaderna fördelas utifrån de 
principer som redovisas i bilaga 3. Kostnaderna för kommungemensamma system regleras i 
basöverenskommelserna med respektive medlemskommun. 
Kostnaderna för det gemensamma ekonomisystemet fördelas enligt vad som är överenskommet 
mellan medlemskommunerna i upprättad förvaltningsplan för systemet. 
Respektive medlemskommun ska fullt ut svara för kostnaderna för beviljade 
bostadsanpassningsbidrag hänförliga till den egna kommunen. 
 
Om inte för viss verksamhet annan överenskommelse träffats, ska i övrigt bidrag lämnas av 
förbundsmedlemmarna för återstående nettokostnader i förbundet enligt följande fördelning: 
 
Räddningstjänst 
Köpings kommun 57,7 % 
Arboga kommun 26,1 %  
Kungsörs kommun 16,2 % Skrivs in i bilaga 3 
 
Inför varje ny mandatperiod ska fördelningstalen ses över med utgångspunkt från faktorer som över 
tiden kan ha medfört ändrade förutsättningar. 
Överenskommelse om fördelningstalen för den kommande mandatperioden ska fastställas av det 
nyvalda fullmäktige i respektive medlemskommun. 
 

Budget och ekonomisk styrning 

22.§ Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram för respektive enhet enligt 
§ 14 som förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige enats om och som de angivit före juni 
månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 
samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. 
 
Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § 
kommunallagen. 
 
Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad. 
 
När budgeten fastställs bestäms storleken på bidragen som förbundsmedlemmarna ska erlägga till 
förbundet enligt grunderna i § 21. 
 
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd ske 
med förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. 
 
Direktionen ska avlämna halvårsrapport (delårsbokslut) över verksamheten till 
förbundsmedlemmarna. 
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Ersättningar till förtroendevalda 

23.§ Sammanträdesarvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen 
samt till revisorerna och ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i 
Köpings kommun. 
 

Varaktighet och likvidation 

24.§ Förbundet är bildat för obestämd tid. 
 
För förbundsmedlem som önskar utträda ur förbundet är uppsägningstiden två år räknat från det 
årsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen. Förbundet ska i sådant fall träda i likvidation vid 
uppsägningstidens utgång. I övrigt ska kommunallagens föreskrifter om likvidation, utträde och 
upplösning tillämpas. 
 

Tvister 

25.§ Tvist mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (SFS 
1999:116). Meningsskiljaktigheter mellan förbundsmedlemmarna ska i möjligaste mån lösas i 
samförstånd och via beredning av ledningsgruppen (se § 13). 
 

Bildandet och ändringar i förbundsordningen 

26.§ Förbundet är ombildat från och med den 1 juli 2012. Förbundsordningen har reviderats med 
anledning av den översyn som gjordes under 2016. Ändring eller tillägg till förbundsordningen 
beslutas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
 
Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos 
förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. 
 
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem/ kommunstyrelse, ska 
direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen. 

Ikraftträdande 

27.§ Denna förbundsordning träder i kraft från den 1 januari 2018, när den beslutats av samtliga 
förbundsmedlemmar. 
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§  
Upphandlings- och inköpspolicy  
(KS 2017/460) 
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har 
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommun-
cheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och 
inköpspolicy.  
 
Policyn föreslås gälla för samtliga styrelser och nämnder i kom-
munkoncernerna i Köpings, Arbogas, Kungsörs och Surahammars 
kommuner samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund och 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2017-11-17 

med bilaga 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige fastställer föreslagen upphandlings- och 

inköpspolicy att gälla i hela kommunkoncernen från och med den 
1 januari 2018. 

 
 Policyn ersätter den upphandlings- och inköpspolicy som antogs 

av kommunfullmäktige den 25 juni 2009, § 43. 
 
 
 Antagen policy redovisas som KS-handling nr x/2017. 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-11-17 KS 2017/460 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Upphandlings- och inköpspolicy 
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har tillsammans med 
kommunernas inköpsgrupper och kommuncheferna tagit fram ett förslag till 
reviderad upphandlings- och inköpspolicy (bilaga 1).  
 
Policyn föreslås gälla för samtliga styrelser och nämnder i kommunkoncernerna i 
Köpings, Arbogas, Kungsörs och Surahammars kommuner samt för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund och Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 
 
Med utgångspunkt i upphandlings- och inköpspolicyn så ska närmare riktlinjer 
för upphandlingsverksamheten fastställas. All verksamhet ska ha kunskap om 
och följa denna policy och fastställda riktlinjer. 
 
Bland förändringarna kan nämnas 

• Policyn avses täcka in alla samverkande parter vilket. Ett led i den fördjupade 
samverkan som ska ske mellan kommuner/bolag/förbund. 

• Upphandlingar ska planeras i god tid för att skapa ökade förutsättningar för 
att finna fler upphandlingar som ska kunna ske i samverkan. 
Förutsättningarna för att genomföra upphandlingar med hög kvalité i rätt tid 
ökar därmed. 

• Förtydligande av att upphandling ska svara mot verksamhetens behov och 
produkterna som upphandlas ska också ha rätt funktion, rätt kvalitet, på rätt 
plats, i rätt tid och med hög säkerhet. 

• Konkurrensförhållanden som finns på marknaden ska utnyttjas vid de 
upphandlingar som medför krav på dokumentation.  

• Upphandlingar bör utformas så att såväl lokala som nationella och i vissa fall 
internationella företag har möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen 
samt att gällande lagar efterföljs. Uppgiften har förtydligats för att bättre 
motsvara lagstiftarens intention om att öppna upp för fler, även små och 
medelstora, företag att delta i upphandlingar 

• Möjligheterna till samordnad upphandling ska ske med medlemskommuner, 
kommunala bolag och andra upphandlande myndigheter där det är 
fördelaktigt. Utgör utökad skrivning för att fler parter (kommunkoncerner) 
samverkar. 
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 Datum Vår beteckning 
 2017-11-17 KS 2017/460 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

• Hållbar utveckling har förtydligats genom skrivning ”inom de ramar som 
upphandlingslagstiftning medger”.  

• Ett avsnitt om ansvar har tillförts. 
 
Nu gällande upphandlings- och inköpspolicy antogs av kommunfullmäktige i 
Kungsör den 25 juni 2009, § 43.  
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen upphandlings- och inköpspolicy. 
 
Policyn ersätter den upphandlings- och inköpspolicy som antogs av 
kommunfullmäktige den 25 juni 2009, § 43. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Eva Kristina Andersson 
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§  
Ändring av åldersgräns i badhuset  
(KS 2017/438) 
Kommunstyrelsens förvaltning önskar höja åldersgränsen för 
vuxen i badhuset från dagens 16 år till 18 år. En höjning av ålders-
gränsen till 18 år skulle underlätta för badhuspersonalen när det 
gäller ansvar för yngre icke simkunniga syskon. 
 
I nuläget betalar en 16-åring vuxenentré men får inte ta ansvar för 
sina yngre syskon.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-10-16 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige höjer åldersgränsen för vuxen i badhuset till 

18 år. 
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§  
Revidering av taxor och avgifter inom kultur- 
och fritidsområdet (KS 2017/455) 
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en genomlysning av taxor 
och avgifter inom kultur- och fritidsområdet. Idag finns taxor och 
avgifter i ett antal olika dokument. Förvaltningen att de samlas i ett 
gemensamt dokument – Taxor och avgifter inom kultur- och 
fritidsområdet. Nu är det fördelade på: 

- E.08 Avgifter för Kungsörs bibliotek – dokumentet i kommu-
nens författningssamling reviderades senast 2014 

- E.19 Taxor och avgifter för fritid - utomhusanläggningar, 
sporthall, badhus och Lockmora gård – dokumentet i kommu-
nens författningssamling antogs 2006 och har inte justerats 
sedan dess 

- Ett beslut i kultur- och fritidsnämnden 2006 om avgifter för 
kodlås i form av bricksystem vid Lockmora friluftsgård 

- E.15 Taxa för uthyrning av Kungsörs konstgräsplan – doku-
mentet i kommunens författningssamling antogs 2013 och har 
inte justerats sedan dess. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17 
med bilaga 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar taxor och avgifter inom kultur- och 

fritidsområdet i enlighet med förvaltningens förslag och samlar 
dessa i ett gemensamt dokument. 

 
 Tidigare dokument E.08, E.19 och E.15 i författningssamlingen 

upphävs. 
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Förslag till reviderade taxor och avgifter inom 
kultur- och fritidsområdet 
I samband med att kommunfullmäktige i juni 2017 beslutade om budgetramar för 
nämnderna att arbeta med beslutades även att en översyn av taxor och avgifter 
skulle göras under hösten för beslut senast i november 2017. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en genomlysning av taxor och avgifter 
inom kultur- och fritidsområdet och har tittat på följande dokument: 

- E.08 Avgifter för Kungsörs bibliotek – dokumentet i kommunens författnings-
samling reviderades senast 2014 

- E.19 Taxor och avgifter för fritid - utomhusanläggningar, sporthall, badhus 
och Lockmora gård – dokumentet i kommunens författningssamling antogs 
2006 och har inte justerats sedan dess 

- Ett beslut i kultur- och fritidsnämnden 2006 om avgifter för kodlås i form av 
bricksystem vid Lockmora friluftsgård 

- E.15 Taxa för uthyrning av Kungsörs konstgräsplan – dokumentet i kom-
munens författningssamling antogs 2013 och har inte justerats sedan dess. 

 
Genomlysningen har gjorts av kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson, ekono-
michefen Bo Granudd och kanslichefen Eva Kristina Andersson. Förvaltningen 
föreslår en del justeringar av taxor och avgifter och att dessa samlas i ett doku-
ment i författningssamlingen (bilaga 1). Förslaget omfattar taxor och avgifter i 
Kungsörs bibliotek, badhuset, ishallen, sporthallen, fotbollsplan, konstgräsplan 
och Lockmora gård. 
 
Förslaget har översiktligt presenterats för kommunstyrelsens budgetberedning. 
Några smärre förändringar har gjorts efter det. 
 
Dokumentet E.17 Taxa för uthyrning och tillsyn av gymnastik- och matsalar har 
inte tagits med vid detta tillfälle. Taxan antogs 2015. 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige reviderar taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet 
i enlighet med förvaltningens förslag och samlar dessa i ett gemensamt doku-
ment. 
 
Tidigare dokument E.08, E.19 och E.15 i författningssamlingen upphävs. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr X.x 
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Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet 
Antagna av kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § xx 
 
 
 
Kungsörs bibliotek  
a) Förseningsavgifter (Max 100 kr/media och återlämningstillfälle) 

- Böcker/CD vuxen 5 kr/bok och vecka 
- Böcker/CD barn under 18 år  Ingen avgift 
- DVD 10 kr/DVD och vecka 
- Fjärrlån 10 kr/bok och vecka 
- Tidskrifter 2 kr/tidskift och vecka 

b) Ersättning för ej återlämnade eller förstörda media 
- Vuxenbok eller vuxenljudbok  250 kr 
- Barnbok eller barnljudbok  150 kr 
- CD-skivor musik  100 kr 
- CD-ROM  300 kr 
- DVD  600 kr 
- Språkkurs  500 kr 
- Tidskrift, pocketbok vuxen  50 kr 
- Tidskrift, packetbok barn  20 kr 
- Fjärrlånat material (bestäms av långivande  
bibliotek)  minst 250 kr  

c) Kopior och utskrifter från dator 
- A4 svartvitt 3 kr/sida 
- A4 färg 6 kr/sida 
- A3 svartvitt 6 kr/sida 
- A3 färg 12 kr/sida 

d) Övrigt  
- Fax (inom Sverige) 5 kr/sida 
- Plastkasse 2 kr/styck 

 
Badhuset  
a) Badavgifter 

- Vuxna (18 år-) 30 35 kr/gång 
- Ungdomar t.o.m. 16 17 år 10 15 kr/gång 
- Familjebad (max 2 vuxna och 3 barn) 50 60 kr/gång 
- Rabattkort vuxen 250 300 kr/10 gånger 
- Rabattkort ungdom 75 100 kr/10 gånger 
- Årskort 600 800 kr 
- Simskola 300 kr/3 veckor 
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b) Hyra badhuset 
- Grundavgift 600 kr/2 h 
- Därefter påbörjad timma 300 kr/h 

c) Föreningsavgift för förening med verksamhet i badhuset 
- vuxen, terminsbokning minst 5 gånger 50 kr/h 
- ungdom, terminsbokning minst 5 gånger 20 kr/h 
- vattengympa  100 kr/h 

d) Övrigt 
- Hyra badlakan 5 10 kr/styck 
- Schampo 5 10 kr/förpackning 

  
Ishallen  
a) Match/turnering/cup Kungsörsförening Annan kommun 

- seniorer 300 kr/match 3 000 kr/match 
- ungdom 40 50 kr/match 1 500 kr/match 
- turnering/cup 700 1000 kr/gång 2 000 kr/gång 

b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/h 1 000 kr/h 
- ungdom 20 kr/h 500 kr/h 

c) Övrigt  
- Uthyrning, privatperson 800 1 000 kr/h 

 
Sporthallen  
a) Match/turnering/cup Kungsörsförening Annan kommun 

- match seniorer 300 kr/match 600 kr/match 
- match ungdom -25 år 40 50 kr/match 100 kr/match 
- cup/turnering, heldag 1 000 kr/hall 2 000 kr/hall 
- cup/turnering, halvdag 500 kr/hall 1 000 kr/hall 

b) Träning Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/h och hall 200 kr/h och hall 
- ungdom -25 år 20 kr/h och hall 200 kr/h och hall 

c) 1-2-3 dagars arrangemang 
- grundavgift 3 h  700 kr/hall 
- efter 3 h, seniorer  60 kr/h 
- efter 3 h, ungdom  30 kr/h 

d) Arrangemang (mässor, musikarrangemang m.m.) 
 Kungsörsförening Annan kommun, 
  företag 
- med entré 2 000 2 500 kr/dag 3 000 kr/dag 
- utan entré 2 000 1 500 kr/dag 3 000 kr/dag 
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e) Hyra av sporthall för motionsverksamhet  
 Kungsör Annan kommun 

- allmänhet, företag 100 150 kr/h och hall 300 kr/h och hall 
f) Träningskort styrketräningslokal 

- vuxen  500 kr/halvår 
- studerande/pensionär  350 kr/halvår 

 
Fotbollsplan, ej konstgräns  
a) Match  Kungsörsförening Annan kommun 

- Seniorer, herr/dam 300 kr/match 600 kr/match 
- Seniorer B 100 kr/match 
- Ungdomar/juniorer 40 50 kr/match 100 kr/match 

b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 50 kr/h 200 kr/h 
- ungdom/juniorer 20 kr/h 200 kr/h 

c) Ungdomscup/turnering  Kungsörsförening Annan kommun 
- heldag 600 1 000 kr - 
- halvdag 600 500 kr - 

 
Fotboll, konstgräs (1 november-1 april) 
a) Match  Kungsörsförening Annan kommun 

- Seniorer, herr/dam 600 kr/match 1 200 kr/match 
- Ungdomar/juniorer 300 kr/match 1 200 kr/match 

b) Träning  Kungsörsförening Annan kommun 
- seniorer 200 kr/h/hel plan 600 kr/h/hel plan 
- seniorer (Köping, Arboga)  500 kr/h/hel plan 
- ungdom/juniorer 100 kr/h 500 kr/h 

c) Ungdomscup/turnering  Kungsörsförening Annan kommun 
- heldag 1 200 kr - 
 

Lockmora gård  
a) Uthyrning 

- Hela gården 600 kr/gång 
- Delar av lokalerna, skolor 200 kr/gång 
- Delar av lokalerna, allmänhet egen städning 300 kr/gång 
- Uthyrning Lockmora gård, egen städning 400 kr/gång 

b) Nyckelbricka dusch/bastu 
- depositionsavgift 100 kr 
- årsavgift 200 kr/år 
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_____________ 

Dessa taxor och avgifter gäller från den 1 januari 2018 och ersätter tidigare 
motsvarande taxor och avgifter. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-11-27    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

n.registrator@regeringskansliet.se (word och pdf-format), 
r.nationellplan@regeringskansliet.se (word och pdf-
format), akten Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Yttrande över Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029 (KS 2017/365) 
Trafikverket har skickat ut ett förslag till nationell plan för trans-
portsystemet för perioden 2018-2029 på remiss.   
 
Arbetet med den nationella transportplanen har skett på uppdrag av 
och enligt direktiv från regeringen och omfattar åtgärder för att un-
derhålla vår statliga infrastruktur och utveckla våra statliga vägar 
och järnvägar samt sjöfart och luftfart. De åtgärder som föreslås 
ska bidra till att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem i 
dag och för framtiden, och förbättra möjligheterna för individer 
och företag att möta dagens och morgondagens utmaningar. 
 
Syftet med de nationella planen är att bidra till att de transport-
politiska målen nås, samt att bidra till lösningar på de utmaningar 
som riksdagen och regeringen har pekat ut. Vilket innebär att: 

• återställa och utveckla järnvägens funktionalitet 

• främja säkra och funktionella vägar och höja säkerheten för 
oskyddade trafikanter 

• främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg 
och sjöfart 

• bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbju-
da en grundläggande standard på landsbygderna 

• minska transportsektorns miljöpåverkan utifrån den nationella 
planens roll 

• skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transport-
system 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till 
yttrande. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-07 

med bilaga  

Förslaget till plan finns att läsa på  
www.trafikverket.se/nationellplan  
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n.registrator@regeringskansliet.se (word och pdf-format), 
r.nationellplan@regeringskansliet.se (word och pdf-
format), akten Utdragsbestyrkande 

 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande som sitt eget. 
 
  
 Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr x/2017 
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Datum Vår beteckning 
2017-11-07 KS 2017/404 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl  
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736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Remissvar över förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029 
Kungsörs kommun har erbjudits att yttra sig över Trafikverkets förslag till natio-
nell plan för transportsystemet 2018-2029.  Kungsörs kommuns yttrande utgår 
delvis från Region Västmanlands yttrande.  

 
Sammanfattning av Nationella transportplanen 
Arbetet med den nationella transportplanen har skett på uppdrag av och enligt di-
rektiv från regeringen och omfattar åtgärder för att underhålla vår statliga infra-
struktur och utveckla våra statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. 
De åtgärder som föreslås ska bidra till att skapa ett effektivt och hållbart trans-
portsystem i dag och för framtiden, och förbättra möjligheterna för individer och 
företag att möta dagens och morgondagens utmaningar. 
 
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 
2018–2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder kronor. Det 
är en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med befintlig plan. 
Av direktiven framgår att planeringsramen ska fördelas på följande sätt: 

• 333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, 

• varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner 

• 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar 

• av statliga järnvägar 

• 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga 
vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till 
enskilda vägar.  

 
Syftet med de nationella planen är att bidra till att de transportpolitiska målen 
nås, samt att bidra till lösningar på de utmaningar som riksdagen och regeringen 
har pekat ut. Vilket innebär att: 

• återställa och utveckla järnvägens funktionalitet 

• främja säkra och funktionella vägar och höja säkerheten för oskyddade trafi-
kanter 
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• främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart 

• bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbjuda en grundläg-
gande standard på landsbygderna 

• minska transportsektorns miljöpåverkan utifrån den nationella planens roll 

• skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transportsystem 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande (bilaga 1). 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Stefan Lejerdahl 



 

Förslag till 
YTTRANDE Sida 1 (5) 

Datum Vår beteckning 
2017-11-27 KS 2017/404 
Ert datum Er beteckning 
2017-08-31 N2017/05430/TIF 

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning n.registrator@regeringskansliet.se 
 n.nationellplan@regeringskansliet.se 
Vår handläggare  
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
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Remissvar över förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029 
Kungsörs kommun har erbjudits att yttra sig över Trafikverkets förslag till natio-
nell plan för transportsystemet 2018-2029.   
 
Inledningsvis vill Kungsörs kommun framhålla att vi är mycket positiva till att 
åtgärder för förbättrad kapacitet på E 18, sträckan Västjädra-Köping och RV 56, 
sträckan Kvicksund-Västjädra, finns med i planförslaget.   
 
Regional utveckling och satsningar utifrån ett systemperspektiv  
Stockholm-Mälarregionens behov av utbyggda transportsystem utanför Stock-
holms län bör, mot bakgrund av den kraftiga befolkningstillväxten, ges ytterliga-
re resurser med avseende på en välbalanserad regional utveckling. Det ger posi-
tiva effekter för bostads- och kompetensförsörjning, förbättrar arbetsmarknader-
nas funktion och, inte minst, minskar resursbehoven. 
 
För att uppnå de transportpolitiska målen samt regeringens övergripande mål 
krävs ett helhetsperspektiv på hela transport- och planeringssystemet. Ur ett sy-
stemperspektiv välkomnas satsningar som leder till bättre kapacitet och robusthet 
i hela Sverige, såsom; 

• Stockholms Central 

• Gävle, ny dragning av Ostkustbanan 

• Ostlänken 

• E20 genom Västra Götaland 

• Kapacitetsförstärkningar Västra Stambanan  

• Kapacitetsförstärkningar Godsstråket genom Bergslagen 

• Kapacitetsförstärkningar Värmlandsbanan 
 
Svealandsbanan och Mälarbanan  
För att Kungsör ska kunna få utväxling av medfinansieringen av Citybanan i 
Stockholm behövs fler åtgärder för kapacitetsförstärkningar på Svealandsbanan. 
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Kungsörs kommun saknar åtgärder för utbyggnad av kapaciteten på Svealands-
banan och Mälarbanan.  
 
För att fortsätta utveckla arbets- och studiependlingsresandet och få över mer av 
bilpendlingen till järnvägen måste resandet med regionaltåg underlättas. För att 
undvika flaskhalsar i systemet behövs spårkapaciteten på banorna byggas ut. 
Kungsörs kommun anser att det behövs dubbelspår längs hela sträckan runt Mä-
laren och till Örebro. Åtgärderna behövs även för en fortsatt integrering av ar-
bets-, bostads- och studiemarknaderna och är en förutsättning för att uppnå en 
snabbare tågförbindelse mellan Oslo – Stockholm.  
 
Tillgängligheten till Arlanda är central för näringslivet och medborgarna i Mälar-
regionen.  
 
Trafikverket bör initiera en utredning om ett triangelspår i Valskog för att koppla 
ihop Svealandsbanan med Mälarbanan i riktning mot Västerås. Det skulle möjlig-
göra tågresande från Kungsör till Köping och Västerås, utveckla arbetsmarknads-
regionen och det regionala resandet. Triangelspåret skulle även fungera som om-
ledning vid trafikstörningar för både person- och godstrafik. 
 
Malmtransporter 
Enligt åtgärdsvalstudien, Malmtransporter från Bergslagen,1 rekommenderas i 
första hand Oxelösunds hamn som utskeppningshamn för malmen från Bergsla-
gens gruvor. Det innebär att malmen kommer att transporteras Ludvika-Lindes-
berg-Frövi-Arboga-Valskog-Kungsör-Eskilstuna-Flen-Oxelösund.  Enligt samma 
studie kommer buller och vibrationsnivån för närboende att påverkas negativt 
(mellan-stor påverkan).  När malmtransporterna utökas genom Kungsörs behöver 
Trafikverket genomföra nödvändiga åtgärder för att minska buller och vibra-
tioner, men även en översyn av signalsystem med mera för att minska bomfäll-
ningstiderna över väg 250. I planen finns inga medel avsatta för åtgärder på aktu-
ell sträckning. Enligt Trafikverket kommer provtransporter påbörjas under 2018-
2019. 
 
Kungsörs kommun anser att malmtransporterna inte får begränsa eller hindra ut-
vecklingen av persontrafiken längs Svealandsbanan och Mälarbanan.  
 
Stockholm-Oslo 
Huvudstäderna Stockholm och Oslo behöver få en järnvägsförbindelse med kort 
restid som konkurrerar med flyget. I dag flyger cirka 1,2 miljoner resenärer mel-
lan Stockholm-Oslo varje år,2 resor som med fördel skulle kunna ske med tåg. 
Korta restider skulle innebära en bättre tillgänglighet till de två huvudstäderna 

                                                 
1 Åtgärdsvalstudie, Malmtransporter från Bergslagen, Trafikverket, publikations nr. 2017:089. 
2 Region Värmland, Oslo Stockholm 2:55 
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men även till de övriga målpunkter längs sträckan. Kungsörs kommun ser mycket 
positivt på att sträckan Stockholm-Oslo lyfts i den nationella planen.  
 
Bygga järnväg för framtidens Sverige 
För Sveriges utveckling behövs god tillgänglighet för både bostadsförsörjning, 
sysselsättning och tillväxt. Kungsörs kommun vill att järnvägssystemet ska ut-
vecklas och skapa förutsättningar för framtiden. Högre hastigheter kommer att 
vara en del av Sveriges framtida behov och vid planering av ny järnväg ska Tra-
fikverket ges i uppdrag att, oavsett beslutad hastighet, skapa förutsättningar för 
att i framtiden kunna växla teknik men använda samma spårdragning. Det vill 
säga hänsyn ska ta till spårgeometri så som kurvradier och stigningar så att dessa 
motsvarar kraven för anläggningar med högre hastigheter.   
 
E 20, förbi Kungsör 
E20 ingår i det nationella stamvägnätet och är av särskild nationell betydelse. 
Sträckorna Malmö-Göteborg samt Örebro-Stockholm har även internationell be-
tydelse och ingår i TEN-T och utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm, 
Göteborg och vidare söderut till Malmö och Köpenhamn. Trafikverket har tidi-
gare utrett frågan om en framtida koppling mellan E18 och E20 vid Reuters-
berg/Kungsör och Gräsnäs/Arboga, det finns ett reservat för sträckningen. Dock 
bedömdes att kostnaden var för hög i förhållande till restidsvinsten. Kungsörs 
kommun noterar att länken inte finns med i planen. 
 
E20 är en viktig kommunikationslänk lokalt, regionalt och nationellt. Det finns 
två direktutfarter från Kungsörs tätort som ger upphov till många olyckstillbud. 
Av- och påfarterna från Kungsörs tätort, E20/väg 250 och E20/väg 560, har stora 
trafiksäkerhetsbrister, något som inte nämns under investeringar, brister eller be-
hov. 
 
Riksväg 56 
Väg 56 ingår sedan en lång tid tillbaka i det nationella stamvägnätet och är en del 
i det nationella stråket Räta linjen. Vägen har en viktig roll för person- och gods-
transporter och går mellan flera större städer och hamnar. Den har även en viktig 
funktion som alternativväg till den högt belastade E4. 
Det har genomförts flera åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksä-
kerheten längs sträckan. Resultatet har varit mycket positivt och enligt en studie 
från WSP har investeringarna gett betydande samhällsekonomiska nyttor3.  
 
Att färdigställa hela väg 56 till full mötesfrihet skulle öka den samhällsekono-
miska nyttan ännu mer. Även med högt antagande avseende investeringskostna-
den är åtgärderna samhällsekonomiskt lönsamma. Det unika med denna väg är att 

                                                 
3 Räta linjen, Samhällsekonomisk analys av genomförda åtgärder på väg 56. WSP Analys och Strategi. 
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investeringarna även ger en minskade klimatutsläpp på grund av att utbyggnaden 
minskar stopptiderna och ger jämna trafikflöden. 
 
I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 ingår 
flera infrastrukturinvesteringar av stort värde för Sverige.  Det är mycket positivt 
att Trafikverket fortsätter att investera i väg 56. Genom detta kommer trafikmil-
jön att bli säkrare och fler godstransporter mellan södra och norra Sverige att 
välja väg 56 framför den högt belastade E4. Med tanke på den mycket goda sam-
hällsekonomiska lönsamheten och de miljöfördelar som ett färdigställande av 
hela väg 56 till mötesfri väg ser Kungsörs kommun att även resterande delar bör 
inkluderas i planen. 
 
Gång- och cykelvägar 
Trots goda intentioner, anser Kungsörs kommun, att det fortfarande är en alltför 
liten del som av budgeten som går till gång- och cykelåtgärder. Ett väl utbyggt 
nät av gång- och cykelvägar är både ur ett tillgänglighets- och säkerhetsperspek-
tiv viktigt för de oskyddade trafikanterna. Oavsett om det är längs det nationella, 
regionala eller kommunala vägnätet. 
 
Återställ funktionalitet 
Planförslagets fokus på järnvägens underhåll är välkommet. Det är emellertid all-
varligt att Trafikverket inte når upp till målet om att återställa funktionaliteten 
under planperioden. 
 
Hjulstabron 
Mälarsjöfarten är viktig för möjligheten att avlasta landinfrastrukturen från gods 
och bidra till en klimatsmart transportinfrastruktur. Därför behöver Hjulstabron 
åtgärdas enligt den avsiktsförklaring som tecknats mellan Trafikverket, Västerås 
stad, Köpings kommun och Region Västmanland. Hjulstabron behöver åtgärdas 
för att säkerställa nyttan av övriga investeringar för mälarsjöfarten.   
 
Ett nytt resecentrum i Västerås 
Ett väl fungerande resecentrum i Västerås är viktigt för Västerås och länets till-
gänglighet och attraktivitet. Befintligt resecentrum har bristande kapacitet och 
utgör hinder för fortsatt trafikutveckling. 
 
Styr mot beteendeförändring 
Genomför steg 1- och 2-åtgärder i större utsträckning. Följ fyrstegsprincipen och 
genomför de steg 1- och 2-åtgärder som identifieras i åtgärdsvalsstudier. 
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Samla medel och andra satsningar i de regionala planramarna 
Att samla medel, som stadsmiljöavtal, i de regionala planerna skulle minska 
mängden parallella system och skapa förutsättningar för kontinuitet och helhets-
syn i planeringen. 
 
 
 
 
Per Strengbom 
Kommunstyrelsens ordförande Claes-Urban Boström 
 Kommunchef 
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Yttrande över SOU 2017:77 – En generell rätt 
till kommunal avtalssamverkan  
(KS 2017/462) 
Kommunutredningen har överlämnat ett delbetänkande till rege-
ringen - En generell rätt till kommunal avtalssamverkan.  Köpings 
kommun är remissinstans och har tagit fram ett förslag till 
yttrande. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17 

med Köpings kommuns förslag till yttrande som bilaga  
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom Köpings kommuns förslag till 
yttrande över SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal 
avtalssamverkan. 
 

SOU 2017:77 finns att läsa på 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-
utredningar/2017/10/sou-201777/  
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Remissvar – En generell rätt till kommunal avtals-
samverkan (SOU 2017:77) 
Kommunutredningen har överlämnat ett delbetänkande till regeringen - En 
generell rätt till kommunal avtalssamverkan.  
 
I delbetänkandet föreslår kommittén bland annat: 

• Att kommuner och landsting ska få en generell möjlighet att träffa avtal om 
att dess uppgifter ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting. 
Genom ett sådant avtal får en kommun eller ett landsting tillhandahålla 
tjänster åt en annan kommun eller ett landsting, utan hinder av den så kallade 
lokaliseringsprincipen i kommunallagen. Förslaget innebär inte att kommuner 
kan utföra uppgifter som landstingen ansvarar för eller att landstingen kan 
överta ansvar från kommunerna. 

• Vid avtalssamverkan ska kommuner och landsting också kunna uppdra åt en 
anställd i den andra kommunen eller landstinget att besluta på kommunens 
eller landstingets vägnar. Sådan delegation omfattas av samma regler som 
gäller för anställda i den egna kommunen. 

• Att det i kommunallagen ska förtydligas att styrelsen ska utöva uppsikt över 
och rapportera till fullmäktige vilken avtalssamverkan kommunen eller 
landstinget ingår i. 

• Utredningen föreslår att en del av de regler om avtalssamverkan som finns i 
dag ska finnas kvar oförändrade. Det finns därför områden som inte påverkas 
av utredningens förslag bland annat skolan, hälso- sjukvården och 
räddningstjänsten. 

 
Köpings kommun är remissinstans och har fått en inbjuda att lämna synpunkter.  
 
Ett förslag till yttrande har tagits fram (bilaga 1) av stadskansliet i Köping.  
 
Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner har av tradition ett nära samarbete 
kring olika frågor. Arbete på går för att fördjupa samverkan ytterligare. Här är 
avtalssamverkan ett område som är av stort intresse. 
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Köpings kommuns förslag till yttrande har delgetts oss i Arboga och Kungsörs 
kommuner.  
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Köpings kommuns förslag till yttrande över 
SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef  Eva Kristina Andersson 
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Stadskansliet 
Fredrik Alm, Kanslichef 
0221-251 43 
fredrik.alm@koping.se 
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Köpings kommun 
731 85  Köping 

Rådhuset 
Stora Torget 

0221-250 00 0221-251 31 www.koping.se 991-1215 212000-2114 
stadskansliet@koping.se 
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 Regeringskansliet 
Finansdepartementet 

Remissvar En generell rätt till kommunal avtalssamverkan 
(SOU 2017:77) 
Västra Mälardalen och kommunerna Köping, Arboga och Kungsör har deltagit i 
Kommunutredningen genom träffar med kommittén Stärkt kapacitet i 
kommunerna för att möta samhällsutvecklingen. I augusti 2016 undertecknade 
kommunstyrelseordförandena i de tre kommunerna och ordförandena i Västra 
Mälardalen i Samverkan (ViS) och Industriföreningen Västra Mälardalen 
Avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga och Kungsörs 
kommuner. Intentionen var att förklara sin avsikt om att fördjupa 
mellankommunal samverkan och samverkan med näringslivet. Västra Mälardalen 
har en lång tradition av samverkan mellan kommuner och näringslivet, framför 
allt när det gäller kompetensförsörjning. 

Tillsammans med Västra Mälardalen i Samverkan och Industriföreningen Västra 
Mälardalen genomförde kommunerna ett mycket uppskattat seminarium om 
kommunal samverkan under Almedalsveckan där Ardalan Shekarabi och Lena 
Micko deltog. Västra Mälardalen har även erbjudits en plats i referensgruppen och 
vi ser fram emot att bidra med våra erfarenheter. 

Västra Mälardalen har en tradition av långtgående mellankommunal samverkan 
genom Västra Mälardalens kommunalförbund, gemensam överförmyndarnämnd 
och genom avtalssamverkan. Samtidigt blir utmaningarna för mindre kommuner 
allt större genom ökade lagkrav, tilltagande urbanisering och strukturomvandling 
inom näringslivet. 

Just nu genomförs projektet Fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga och 
Kungsör där nya samverkansområden tagits fram. Gemensamt för aktuella 
samverkansområden är behovet att säkerställa tillräckliga personella resurser och 
kompetensförsörjning. Vissa verksamhetsområden motiverar inte heltidstjänster i 
mindre kommuner och då är avtalssamverkan med andra en förutsättning för att 
uppnå tillräcklig kompetens och kontinuitet. 

Köpings kommun ställer sig positiv till Kommunutredningens delbetänkande En 
generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) som möjliggör 
förenklad samverkan mellan kommuner och landsting. 
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7.1 Undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal avtalssamverkan 
Utredningens bedömning: Det finns ett behov av ett generellt undantag från 
lokaliseringsprincipen för att kommuner och landsting ska kunna utföra uppgifter 
åt andra kommuner och landsting. 

Köpings kommun delar utredningens bedömning. Lokaliseringsprincipen medger 
att kommunen själv får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Principen är dock 
rättsligt osäker och kan vara hämmande för viljan att samverka. Samtidigt 
bedömer Köpings kommun det som mindre sannolikt att enstaka 
samverkanstjänster föranleder rättslig prövning. 

 

7.2 En regel i kommunallagen om avtalssamverkan 
Utredningens förslag: En kommun eller landsting får träffa avtal om att dess 
uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat 
landsting. Genom ett sådant avtal får en kommun eller ett landsting utföra 
uppgifter åt en annan kommun eller landsting, utan hinder av vad som anges i 2 
kap. 1 § om anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess 
medlemmar (lokaliseringsprincipen). 

Kommuner och landsting får överenskomma att uppdra åt en anställd i den andra 
kommunen eller det andra landstinget att besluta på kommunens eller landstingets 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (extern delegering). Vid 
sådan delegering av ärenden gäller bestämmelserna i kommunallagen om jäv, 
vissa begränsningar av möjligheten till delegation, vidaredelegation, 
brukarmedverkan och anmälan av beslut. 

Förslaget tillstyrks. Köpings kommun emotser denna förändring som möjliggör en 
förenklad samverkan och komplementerar samverkan i kommunalförbund och 
gemensam nämnd. Det skapar också en flexibilitet vid förändringar som inte 
förväntas bli permanenta, så som vid tillfälliga organisationsförändringar och 
vakanser. 

Köpings kommun ser stora fördelar med möjligheten till extern delegering. Den 
nuvarande begräsningen påverkar avtalssamverkan negativt. Vidare är det positivt 
att extern delegation i huvudsak följer regelverket för delegation inom den egna 
organisationen. Utifrån ansvarsfrågan ska extern delegation endast vara möjlig till 
anställda. Ansvaret åvilar alltid den delegerande nämnden.  

När det gäller vidaredelegation ställer sig Köpings kommun tveksam till 
utredningens förslag att möjliggöra delegation till annan kommuns 
förvaltningschef med rätt till vidaredelegation. Trots tydliga formuleringar och 
krav på återrapportering riskerar hemkommunen att förlora kontrollen över vilka 
tjänstemän som fattar beslut å kommunens vägnar. Fler delegationsled skapar 
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också risker när det gäller återrapportering av delegationsbeslut och, om detta 
brister, möjligheten att överklaga beslut. 

 

7.2.4 Upphandlingsrätten påverkar möjligheterna att avtalssamverka 
Utredningens bedömning: Upphandlingsreglerna är i princip inte tillämpliga när 
kommunal avtalssamverkan avser uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 
Samverkan om andra tjänster kan beroende på hur samverkan är organiserad och 
vad de avser vara undantagna upphandlingsreglerna. Vidare innebär 
upphandlingsreglerna inte något hinder mot en generell regel om avtalssamverkan 
i kommunallagen. 

Köpings kommun delar utredningens bedömning. Kommunerna måste, även 
fortsättningsvis, pröva om varje enskilt samverkansavtal kan undantas från 
upphandlingsreglerna eller om det behöver konkurrensutsättas. När det gäller det 
vanligast förekommande undantaget, Hamburgundantaget, prövas om avtalet 
avser ett gemensamt allmännyttigt behov och att det inte förekommer deltagande 
av privat part eller gynnande av privat leverantör. Köpings kommun bedömer att 
huvudparten av aktuella samverkansområden faller inom detta undantag. 

 

7.3 Samverkansavtalens ingående och innehåll 
Utredningens bedömning: Det finns inget behov av att i kommunallagen närmare 
reglera förfaranden för ingående av kommunala samverkansavtal eller innehållet i 
sådana avtal. 

Köpings kommun delar utredningens bedömning. Generellt bör kommunallagen 
hållas fri från denna typ av detaljreglering. Skulle det uppstå ett behov av stöd vid 
upprättande av samverkansavtal kan detta avhjälpas med cirkulär och 
tillämpningsföreskrifter. 

 

7.4 Uppsikt över samverkan 
Utredningens förslag: I kommunallagen ska det förtydligas att styrelsen ska utöva 
uppsikt över och rapportera till fullmäktige vilken avtalssamverkan kommunen 
eller landstinget ingår i. 

Köpings kommun tillstyrker förslaget. En utökad avtalssamverkan medför att 
ansvar och styrning blir svårare att följa. I syfte att bibehålla kontroll över 
verksamhet i samverkande myndigheter, så som i kommunalförbund och 
gemensamma nämnder, krävs även uppsikt över avtalssamverkan mellan egna 
nämnder och andra kommuner. Vidare är det positivt att formerna för uppsikts- 
och rapporteringsskyldigheten lämnas utan formkrav, vilket möjliggör 
rapportering inom given styrmodell. 
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7.5 Förhållandet till speciallagstiftning 
Utredningens förslag: Socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, lagen om vissa kommunala befogenheter, miljöbalken, 
alkohollagen, tobakslagen, lagen om samhällsorientering för vissa nyanlända 
invandrare, lagen om foder och animaliska produkter, lagen om kontroll av 
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, plan- och 
bygglagen, lagen om brandfarliga och explosiva varor, lagen om kontroll av 
ekologisk produktion och lagen om sprängämnesprekursorer ska anpassas till den 
nya regleringen i kommunallagen. 

Utredningens bedömning: Nuvarande reglering av samverkansmöjligheterna inom 
hälso- och sjukvårdslagen, lagen om parkeringsövervakning, lagen om skydd mot 
olyckor, lagen om kollektivtrafik, bibliotekslagen och museilagen bör inte 
anpassas till nya regleringen i kommunallagen. Frågan om vidgade möjligheten 
till avtalssamverkan inom skolväsendet bör övervägas inom ramen för 
beredningen av utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och 
undervisning på entreprenads förslag. Inte heller reglerna om vårdnadsutredningar 
i föräldrabalken bör justeras. 

Köpings kommun tillstyrker förslaget och instämmer i utredningens bedömning. 
En generell rätt till kommunal avtalssamverkan medför behov av följdändringar i 
speciallagstiftning där befintliga bestämmelser om avtalssamverkan och extern 
delegation finns sedan tidigare. Samtidigt är antalet speciallagstiftningar många 
och det är utifrån ett helhetsperspektiv svårt att överblicka vilka praktiska 
genomslag förändringarna får inom respektive verksamhet.  

 

7.6 Stöd från Upphandlingsmyndigheten 
Utredningens förslag: Upphandlingsmyndigheten ska ges i uppdrag att, i samråd 
med SKL och andra relevanta aktörer, lämna stöd till kommuner och landsting 
kring avtalssamverkan under år 2018 och 2019. 

Köpings kommun tillstyrker förslaget. Initialt kommer det troligtvis att behövas 
kompetenshöjning kring förutsättningarna för framgångsrik avtalssamverkan i 
kommuner och landsting. 
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§  
Riktlinjer för upphandling, miljökrav, sociala 
krav och direktupphandling (KS 2017/461) 
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har 
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommun-
cheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och 
inköpspolicy.  

Samtidigt har förslag till riktlinjer för upphandling tagits fram. Det 
förslag som arbetats fram innehåller fyra olika riktlinjer:  

• Riktlinje för upphandling 

• Riktlinje för miljökrav vid upphandling 

• Riktlinje för sociala krav vid upphandling 

• Riktlinje för direktupphandling 
 

Förslagen är en vidareutveckling och komplettering av de redan 
befintliga riktlinjerna. 
 
Avsikten är att riktlinjerna därefter ska kompletteras med 
rutinbeskrivningar för att utgöra stöd för verksamheterna. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17 

med bilagor 
 

Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för upphandling, 

Riktlinje för miljökrav vid upphandling och Riktlinje för sociala 
krav vid upphandling och Riktlinje vid direktupphandling. 

 
De nya riktlinjerna ersätter nu gällande  
- Riktlinjer för upphandlingsverksamheten och 
- Riktlinjer vid direktupphandling 
 
från den 1 januari 2018. 

 
 
 Antagna riktlinjer redovisas som KS-handlingar x-x/2017 
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 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Riktlinjer för upphandling, miljökrav, sociala krav 
och direktupphandling 
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har tillsammans med 
kommunernas inköpsgrupper och kommuncheferna tagit fram ett förslag till revi-
derad upphandlings- och inköpspolicy. Policyn föreslås gälla för samtliga styrel-
ser och nämnder i kommunkoncernerna i Köpings, Arbogas, Kungsörs och Sura-
hammars kommuner samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund och Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund. 
 
Samtidigt har förslag till riktlinjer för upphandling tagits fram. Det förslag som 
arbetats fram innehåller fyra olika riktlinjer:  

• Riktlinje för upphandling (bilaga 1) 

• Riktlinje för miljökrav vid upphandling (bilaga 2) 

• Riktlinje för sociala krav vid upphandling (bilaga 3) 

• Riktlinje för direktupphandling (bilaga 4) 
 
Förslagen är en vidareutveckling och komplettering av de redan befintliga 
riktlinjerna. 
 
Nu gällande riktlinjer för upphandlingsverksamhet beslutades samtidigt som 
upphandlings- och inköpspolicyn i kommunfullmäktige i Kungsör den 25 juni 
2009, § 43. Riktlinjerna har senare reviderats av kommunfullmäktige den 20 juni 
2011, § 156. Riktlinje för direktupphandling antogs av kommunfullmäktige i 
Kungsör den 10 november 2014, § 22. 
 
Riktlinjerna bör, enligt förvaltningsens förslag, antas av kommunstyrelsen och 
inte som tidigare i kommunfullmäktige. 
 
Avsikten är att riktlinjerna därefter ska kompletteras med rutinbeskrivningar för 
att utgöra stöd för verksamheterna. 
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Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för upphandling, Riktlinje för miljökrav 
vid upphandling och Riktlinje för sociala krav vid upphandling och Riktlinje vid 
direktupphandling. 
 
De nya riktlinjerna ersätter nu gällande  
- Riktlinjer för upphandlingsverksamheten och 
- Riktlinjer vid direktupphandling 
 
från den 1 januari 2018. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Eva Kristina Andersson 
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RIKTLINJER FÖR DIREKTUPPHANDLING  

1. Riktlinjernas syfte  
Dessa riktlinjer gällande direktupphandling är ett komplement till gällande Upphandlings och 
inköpspolicy, detta med anledning av förändring i lag om offentlig upphandling (LOU) från och med 1 
juli 2014. Riktlinjerna ska säkerställa ett korrekt agerande och en god kvalitet vid direktupphandling 
och inköp. 
 

2. Bakgrund 
Från den 1 juli 2014 ändrades LOU avseende bland annat beloppsgräns för direktupphandling samt 
att en dokumentationsplikt infördes vid inköp, enligt nedan. 

• I lagtexten anges att den som använder direktupphandling ska ”anteckna skälen för sina 
beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger 
100 000 kronor” (dokumentationsplikt). Anledningen till att skälen ska dokumenteras är att 
det ska vara möjligt att i efterhand följa upp hur en upphandling gått till.  
I dokumentationsplikten ska ingå föremålet för upphandlingen, hur konkurrensen tagits 
tillvara, vilka leverantörer som tillfrågats och hur många som lämnade anbud, vilken 
leverantör som tilldelats kontraktet, det viktigaste skälet till tilldelningen, avtalets 
uppskattade värde samt tidpunkten för kontraktets genomförande.  

 

3. Direktupphandling och inköp 
Även om direktupphandlingsgränsen höjts gäller att de upphandlade ramavtalen ska användas. 
Behovet av direktupphandlingar gäller därmed främst situationer där ramavtal saknas för specifik 
vara eller tjänst. 
 

4. Direktupphandling 
Direktupphandling innebär att inköp sker utan särskild form. Jämförelse av olika produkter och 
leverantörer ska ändock göras t.ex. genom offertförfrågan till möjliga leverantörer.  
 
Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan 
förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år understiger det för 
tillfället gällande värde för direktupphandling, s.k. lågt värde. När det gäller upprepade inköp av 
samma kategori av varor, tjänster eller entreprenader ska värdet räknas samman för avtalets hela 
löptid, där rekommendationen är att värdet beräknas för en tidsperiod om fyra år. 
 
Direktupphandling får inte heller användas som en ordinarie upphandlingsform utan skall ses som ett 
komplement.  
Att tänka på inför ett Inköp: 

• Beloppsgränserna i EU, vilket våra tröskelvärden baseras på, ändras vart annat år. 
• Inköp får inte delas upp i syfte att komma under beloppsgränsen för direktupphandling.  
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Direktupphandling ska ske med de konkurrensmöjligheter som finns och de krav som ställs ska följa 
de grundläggande principerna inom LOU, dvs de ska vara; 

•  tydliga, 
•  transparenta,  
• proportionella,  
• förutsägbara och 
•  ickediskriminerande.  

 
En otillåten direktupphandling kan leda till att upphandlande myndighet får betala 
upphandlingsskadeavgift och ingångna avtal kan ogiltigförklaras av domstol. 
 
Se även ” Instruktioner  Direktupphandling” 
 

5. Roller och ansvar 
Av delegationsordning eller annat beslut i nämnd ska framgå vem som har rätt att besluta om och 
göra inköp.  
 
För ytterligare information se ” Instruktioner  Direktupphandling” 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Omställning av boendeplatser från HVB- till 
stödboende (KS 2017/31) 
Socialförvaltningen har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen för 
omställningskostnader för att göra om Tallåsgårdens HVB-hem till 
stödboende. Beviljas ansökan får kommunen 1 345 000 kronor 
vilket beräknas täcka hela omställningskostnaden. 
 
Många av de ungdomar som bor inom kommunens HVB-boende 
har blivit eller blir inom kort 18 år och är beroende av den enklare 
boendeform som ett stödboende är. Verksamheten vill därför ställa 
om 17 rum/lägenheter till stödboende med egen toalett, dusch och 
kök. Det innebär en ombyggnad och anpassning av befintliga 
HVB-våningen från åtta HVB-platser till sex stödboenden. 
 
Socialnämnden återremitterade ärendet, på sammanträdet i 
september, till förvaltningen för att utreda ärendet vidare kring 
förutsättningar för att kunna genomföra detta, kostnadskalkyl, 
tidplan, prognos kring behoven och möjlighet till samarbete med 
t.ex. Arboga kommun.  
 
Socialförvaltningen har  
- tagit fram en kalkyl och tidplan med bistånd från fastighetsäga-

ren (Kungörs KommunTeknik AB) 
- gjort en prognos för behovet för de närmaste tre åren 
 
För att, såväl platsmässigt och ekonomiskt, kunna klara av beho-
ven bedömer förvaltningen att nuvarande boende behöver ställas 
om så att det blir fler platser för stödboende.  
 
En samverkan med Arboga kommun har inletts. Ett förslag som 
diskuteras är att Arboga kommun skulle få större ansvar för 
kommande stödboendeplatser och Kungsör för HVB-platserna. 
Diskussionerna fortsätter och ett underlag för beslut väntas inom 
den närmaste tiden. 
 
Ett senare problem är behovet av lägenheter för de ungdomar som 
fyllt 21 år och därmed mister sin plats vid stödboende. 
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Utdragsbestyrkande 

 

 Socialnämnden har godkänt förvaltningens komplettering i ärendet 
och bifaller förslaget till omställning av HVB-platser till 
stödboendeplatser. 

 
 Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att följa socialnämn-

dens beslut och godkänna omställningen av boendeplatser. 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2017-10-31, § 132 inklusive 
tjänsteskrivelse 2017-10-20 med bilaga 
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§ 132 
Omställning av boendeplatser från HVB- till 
stödboende 
Socialförvaltningen har lämnat in en ansökan till länsstyrelsen för 
omställningskostnader för att göra om Tallåsgårdens HVB-hem till 
stödboende. Beviljas ansökan får kommunen 1 345 000 kronor 
vilket beräknas täcka hela omställningskostnaden. 
 
Många av de ungdomar som bor inom kommunens HVB-boende 
har blivit eller blir inom kort 18 år och är beroende av den enklare 
boendeform som ett stödboende är. Verksamheten vill därför ställa 
om 17 rum/lägenheter till stödboende med egen toalett, dusch och 
kök. Det innebär en ombyggnad och anpassning av befintliga 
HVB-våningen från åtta HVB-platser till sex stödboenden. 
 
Socialnämnden återremitterade ärendet, på sammanträdet i 
september, till förvaltningen för att utreda ärendet vidare kring 
förutsättningar för att kunna genomföra detta, kostnadskalkyl, 
tidplan, prognos kring behoven och möjlighet till samarbete med 
t.ex. Arboga kommun.  
 
Socialförvaltningen har  
- tagit fram en kalkyl och tidplan med bistånd från fastighetsäga-

ren (Kungörs KommunTeknik AB) 
- gjort en prognos för behovet för de närmaste tre åren 
 
För att, såväl platsmässigt och ekonomiskt, kunna klara av beho-
ven bedömer förvaltningen att nuvarande boende behöver ställas 
om så att det blir fler platser för stödboende.  
 
En samverkan med Arboga kommun har inletts. Ett förslag som 
diskuteras är att Arboga kommun skulle få större ansvar för 
kommande stödboendeplatser och Kungsör för HVB-platserna. 
Diskussionerna fortsätter och ett underlag för beslut väntas inom 
den närmaste tiden. 
 
Ett senare problem är behovet av lägenheter för de ungdomar som 
fyllt 21 år och därmed mister sin plats vid stödboende. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-25 med bilaga 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

• Socialnämndens protokoll 2017-09-26, § 123 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-20 med bilaga 
 

Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens komplettering i ärendet 
och bifaller förslaget till omställning av HVB-platser till 
stödboendeplatser. 

 
 Nämnden rekommenderar kommunstyrelsen att följa socialnämn-

dens beslut och godkänna omställningen av boendeplatser. 
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Socialförvaltningen Socialnämnden  
  
Vår handläggare  
Pámela Strömberg Ambros, förvaltningschef  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Omställning av boendeplatser från HVB till 
stödboende 
Socialnämnden återremitterade ärendet vid sitt sammanträde den 26 september.  
Socialnämnden ber förvaltningen återkomma med en utförlig kostnadskalkyl, 
tidplan och prognos kring behoven. Vidare önskar nämnden en redovisning av 
möjligheten till ett samarbete med Arboga kommun.  

Kostnadskalkyl 
Kungsörs kommun ansökt hos länsstyrelsen om bidrag till omställningskostnaden 
om 1 345 000 kronor. Länsstyrelsen har lämnat besked om att gå vidare med 
ansökan vilket tolkas som att kommunen kommer att få ett bidrag. Hur mycket 
det blir är till dagens datum inte känt. 

En kostandskalkyl är framtagen av fastighetsägaren KKTAB. Beroende på 
bidragets storlek ges en kalkyl med möjlighet att utelämna lägenheten. 

Objekt Kostnad, kr 
Kolfileterfläktar 11 lägenheter 38 500 
Spis, ugn och skåp 11 lägenheter 110 000 
Dragning rör, el och vatten, vån 1 HVB 50 000 
Larm personalrum 20 000 
Ny lägenhet, vån 2 450 000 
Oförutsedda kostnader  11 000 
Totalt inkl. lägenhet 679 500 
Totalt exkl. lägenhet 229 500 

Tidplan  
Byggstart planeras till den 10 januari 2018. Beräknad produktionstid 30 dagar. 
Byggnationen färdigställd och driftstagande under kvartal två, 2018. 
 
Prognos och behov 
Statistik över antal ungdomar, ålder och placeringar samt en prognos över hur 
situationen utvecklas under de tre kommande åren åskådliggörs i bilaga. 

För att klara av boendesituationen för de ungdomar som i dag bor i Kommunens 
boende bedömer förvaltningen att det redovisade omställningsförslaget är 
nödvändigt, inte minst med anledning av de förändrade ekonomiska 
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förutsättningarna. Bidragen från migrationsverket har sänkts kraftigt från 1 juli i 
år. En årsplats i HVB har sänkts med 200 750 kr och en plats i stödboende med 
91 250 kr. Ett exempel: När en ungdom i HVB-plats uppnår 18 år minskar 
intäkten från migrationsverket med 219 000 kr per år och plats.  

För att, såväl platsmässigt som ekonomiskt, kunna klara detta bedömer 
förvaltningen att nuvarande boende behöver ställas om så det blir fler platser för 
stödboende. Med förslaget förändras kommunens platsstruktur från dagens 11 
stödboenden och 18 HVB till 16-18 stödboende och 13 HVB-platser.  

Samverkan med Arboga kommun 
En samverkan med Arboga kommun har inletts. Kommuncheferna har samtalat 
om möjligheten och vinsten med ett fördjupat samarbete. Enhetscheferna för 
boendena i kommunerna har haft flera samtal om hur ett samarbete skulle kunna 
se ut. Ett förslag som diskuterats är att Arboga kommun skulle få ett ökat ansvar 
för kommunernas stödboendeplatser och Kungsör för HVB-platserna.  

Diskussionerna fortsätter och ett underlag för beslut väntas komma inom den 
närmaste tiden. 

Vad händer sedan? 
Ett senare problem som inte behandlas eller ingår i detta ärende men som bör 
uppmärksammas om är behovet av lägenheter till de ungdomar som fyllt 21 år. 
Vid 21 års ålder mister den unge sin plats i stödboendet, lagmässigt. Problemet är 
då var ska de bo? Det finns inga lägenheter och redan i dag upptar en ungdom en 
plats i stödboende utan något bidrag från migrationsverket. 

Prognosen är att det är tre ungdomar 2018, fem år 2019 och 22 år 2020 som fyller 
21 år. Notera att prognosen inkluderar även de ungdomar som bor i familjehem. 
Observera också att prognosen inte är exakt då det är många faktorer som 
inverkar på det faktiska utfallet, t ex beslut om uppehållstillstånd eller inte, den 
unges val av boendekommun med mera. 

 Förslag till beslut 
− Socialnämnden godkänner förvaltningens komplettering i ärendet och bifaller 

förslaget till omställning av boendeplatser  
− Socialnämnde rekommenderar kommunstyrelsen att följa socialnämndens 

beslut och godkänna förslaget till omställning av boendeplatser 
 
 
 
Pámela Strömberg Ambros 
 
Bilaga  
Statistik och prognos 
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Statistik och prognos    
Tabellerna redovisar statistik från den 17 augusti 2017 

Boende/Insats Totalt PUT Asyl 

Tallåsgården stödboende vån 3 6 6 0 

Tallåsgården stödboende vån 2 5 3 2 

Skogsudden HVB 12 5 7 

HVB Tallåsgården 7 1 6 

Övriga avtal 6 3 3 

Familjehem, kommunen 16 1 15 

Placerad hos släkt 8 6 2 

Ekonomiskt bistånd, studerar 2 2 0 

Egen lägenhet förälder 1 1 0 

Totalt 63 28 35 

Antal ungdomar per födelseår 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Senare Totalt 
2 3 1 

    
6 

  
5 

    
5 

  
4 4 3 1 

 
12 

  
1 6 

   
7 

  
4 1 1 

  
6 

  
5 8 1 3 

 
17 

 
1 1 1 1 

 
3 7 

 
1 1 

    
2 

1             1 
3 5 22 20 6 4 3 63 

Kommentarer 
Tallåsgården stödboende våning tre har totalt sex ungdomar, samtliga har uppehållstillstånd, 
PUT. 

Tallåsgården stödboende våning två har totalt fem ungdomar varav tre ungdomar har PUT 
och två befinner sig i asylutredningar. 

HVB Tallåsgården har totalt sju ungdomar varav en ungdom har PUT och sex befinner sig i 
asylprocess. 
 
HVB Skogsudden totalt har totalt 12 ungdomar varav fem ungdomar har PUT och sju 
befinner sig i asylprocess. 
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2018 fyller 10 ungdomar 18 år 
2019 fyller 3 ungdomar 18 år 
2020 fyller 1 ungdom 18 år 

Det finns många variabler som gör prognosen svårbedömd. Bland annat hur många 
ungdomar som kommer att få uppehållstillstånd kontra avslag? Hur många nya ungdomar 
kommer vi ta emot? Hur kan ett samarbete inom KAK utformas mm?  
 
 
 
Krister Behrendt 
Enhetschef 
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§  
Slutredovisning av integrationsprojekt  
(KS 2016/15 och KS 2016/79) 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att avsätta en miljon av 
de 19,9 miljoner kronor kommunen fått av regeringen för att han-
tera flyktingsituationen  
- fri att söka ur för olika verksamheter och organisationer 
- beslut om tilldelning av medel fattades av kommunstyrelsen 

enligt ett enkelt ansökningsförfarande där den som sökte skulle 
uppge: syfte, budget och om det finns andra typer av stöd 
redan 

- de som fått medel beviljade skulle lämna en slutredovisning till 
kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit emot de slutredovisningar 
som lämnats och sammanställt detta i ett dokument. Tretton 
föreningar/institutioner har sökt pengar. Totalt har 1 006 160 
kronor betalats ut för integrationsprojekt. Av sammanfattningen i 
framgår bl.a. att 
- i aktiviteterna i flera av föreningarna övergått till ordinarie 

verksamhet  
- för andra föreningar var det endast ett tillfälligt projekt 
- de som köpte in instrument, böcker, pyssel och annat material 

till verksamhet har kanske avslutat själva integrationsprojektet 
men inköpta material finns kvar i verksamheten och gynnar 
integrationen i deras verksamhet framöver 

- på biblioteket har utlåningen av böcker på de flesta inköpta 
språken ökat 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens protokoll 2016-01-25, § 16 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-09  

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och konstaterar att 

många bra aktiviteter genomfört för integration.  
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§  
Planbesked och planuppdrag – industrimark 
söder Fabriksgatan i Kungsörs kommun  
(KS 2017/430) 
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår att planbesked ska beviljas till 
Kungsörs kommun.  
 
Syftet med ändring av detaljplanen är att kunna indela 55 000 kvm 
industrimark till 9 stycken mindre enheter som kan styckas av för 
försäljning. Dessa mindre industritomter svarar mer mot efter-
frågan av industrimark. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
• Tekniska chefens skrivelse 2017-10-16 
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2017-10-24, § 10  
 

Plankommitténs för-  Kommunstyrelsen ger Kungsörs kommun ett positivt planbesked i 
slag till beslut  enlighet med ansökan. 
  
 Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i upp-

drag att ta fram ett förslag till ändrad detaljplan för området 
söder Fabriksgatan i Kungsörs kommun. 

 
 Ny detaljplan bekostas av sökande. 
 

 
  



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-10-16 KS 2017/ 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
 Plankommitten  
  
Vår handläggare  
Stig Tördahl 
Teknisk chef 
0227-600 168 
stig.tordahl@kungsor.se 

 

  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Beslut om ändring av detaljplan för industrimark 
söder Fabriksgatan i Kungsörs kommun 
 
Kunsörs kommun har ansökt om ändring av detaljplanen för industriområde 
Kungsör. Ändringen av detaljplanen (Dp 195) innebär att området omfattande 
55 000 kvm kan indelas i 9 st mindre enheter som kan styckas av för försäljning. 
Dessa mindre industritomter svarar mer mot efterfrågan av industrimark. 
 
Ändringen av detaljplanen ska även tillåta byggnation av väg och va-byggnation 
för angöring av industritomterna. 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
Plankommitten föreslås besluta att bevilja Planbesked och att påbörja arbetet med 
att ta fram en ändrad detaljplan för området söder Fabriksgatan. 
 
Ny detaljplan ska bekostas av sökande. 
 
 
 
 
 
 
Stig Tördahl 
Teknisk chef 
Kungsörs kommun 
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§ 10 
Planbesked och planuppdrag – industrimark 
söder Fabriksgatan i Kungsörs kommun  
(KS 2017/430) 
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår att planbesked ska beviljas till 
Kungsörs kommun.  
 
Syftet med ändring av detaljplanen är att kunna indela 55 000 kvm 
industrimark till 9 stycken mindre enheter som kan styckas av för 
försäljning. Dessa mindre industritomter svarar mer mot 
efterfrågan av industrimark. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
• Tekniska chefens skrivelse 2017-10-16 
 

Beslut Plankommitténs förslag:                                                 
 
 Kommunstyrelsen ger Kungsörs kommun ett positivt planbesked i 

enlighet med ansökan. 
 
 Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i upp-

drag att ta fram ett förslag till ändrad detaljplan för området 
söder Fabriksgatan i Kungsörs kommun. 

 
 Ny detaljplan bekostas av sökande. 
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Tekniska chefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Planbesked och planuppdrag – Söders 
gärde, Runnabäcken (KS 2017/429) 
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår att planbesked ska beviljas till 
Kungsörs kommun.  
 
Denna nya detaljplan angränsar till befintlig detaljplan, Runna-
bäcken Dp 139. Byggnation av infrastruktur och försäljning av 
tomter pågår på detta detaljplaneområde. Teckningsgraden visar 
stort intresse och behovet av nya bostadstomter kommer snart att 
behövas. 
 
Den nya detaljplanen ska medge byggnation av villabebyggelse 
och sammanhängande bostadsbebyggelse av varierande art samt 
medge byggnation av infrastruktur som vägar, belysning och 
va-anläggning. Planen bör även medge bostäder i flera våningar. 
 
Ägare till mark för nya detaljplaneområdet är Kungsörs kommun. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  

• Tekniska chefens skrivelse 2017-10-18 
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2017-10-24, § 11 
 

Plankommitténs för-  Kommunstyrelsen ger Kungsörs kommun ett positivt planbesked i 
slag till beslut  enlighet med ansökan. 
  
 Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i upp-

drag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för område på Söders 
gärde i Kungsörs kommun. 

 
 Ny detaljplan bekostas av sökande. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, plankommittén 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 12 
Planbesked och planuppdrag – Kaplanen 7 
och 9 i Kungsörs kommun 
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår plankommittén att bevilja 
planbesked till Kungsörs Fastighets AB, KFAB. Ändring av 
detaljplanen (Dp 186) ska medföra att ett nytt flerfamiljshus om  
16 lägenheter kan byggas samt att gamla annexet byggs om till 9 
stycken marklägenheter. 
 
Syftet med ändring av detaljplan innebär att: 
• Markerad prickmark tas bort för att möjliggöra bättre placering 

av flerfamiljshuset och att bättre innergård kan uppnås. 
• Användningsområdet för fastigheten gamla annexet ändras till 

bostadsändamål. Användningen är idag angivet till kontor 
m.m. 

• Gamla gymnstikhallen möjliggörs för rivning, q (byggnaden 
får inte rivas) tas bort i detaljplanen. Detta för att möjliggöra 
denna förtätning av byggnation i detaljplaneområdena. 

 
Ägare till mark och byggnad på Kaplanen 9 är Kungsörs 
Kommunteknik AB( KKTAB). KFAB avser att köpa fastigheter 
för att genomföra ombyggnation till bostäder. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
• Tekniska chefens skrivelse 2017-10-18 
 

Beslut Plankommitténs förslag:                                                 
 
 Kommunstyrelsen ger Kungsörs kommun ett positivt planbesked i 

enlighet med ansökan. 
 
 Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i upp-

drag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Kaplanen 7 och 9 
samt föreslå Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige besluta om att 
ta bort q markering (byggnaden får inte rivas) på 
gymnastikbyggnad.  

 
 Ny detaljplan bekostas av sökande. 
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§  
Planbesked och planuppdrag – Kaplanen 7 
och 9 i Kungsörs kommun (KS 2017/437) 
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår plankommittén att bevilja plan-
besked till Kungsörs Fastighets AB, KFAB. Ändring av detaljpla-
nen (Dp 186) ska medföra att ett nytt flerfamiljshus om 16 lägen-
heter kan byggas samt att gamla annexet byggs om till 9 stycken 
marklägenheter. 
 
Syftet med ändring av detaljplan innebär att: 
• Markerad prickmark tas bort för att möjliggöra bättre placering 

av flerfamiljshuset och att bättre innergård kan uppnås. 
• Användningsområdet för fastigheten gamla annexet ändras till 

bostadsändamål. Användningen är idag angivet till kontor 
m.m. 

• Gamla gymnstikhallen möjliggörs för rivning, q (byggnaden 
får inte rivas) tas bort i detaljplanen. Detta för att möjliggöra 
denna förtätning av byggnation i detaljplaneområdena. 

 
Ägare till mark och byggnad på Kaplanen 9 är Kungsörs 
Kommunteknik AB (KKTAB). KFAB avser att köpa fastigheter 
för att genomföra ombyggnation till bostäder. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  
• Tekniska chefens skrivelse 2017-10-18 
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2017-10-24, § 12 
 

Plankommitténs för- Kommunstyrelsen ger Kungsörs Fastighets AB ett positivt plan- 
slag till beslut  besked i enlighet med ansökan. 
  
 Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i upp-

drag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Kaplanen 7 och 9 
samt föreslå Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige besluta om att 
ta bort q markering (byggnaden får inte rivas) på gymnastikbygg-
nad.  

 
 Ny detaljplan bekostas av sökande. 
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Beslut om ny detaljplan för bostäder på Söders 
gärde, Runnabäcken 
 
Kungsörs kommun har begärt en ny detaljplan för bostadsbyggnation på Söders 
gärde. 
Denna nya detaljplan angränsar till befintlig detaljplan, Runnabäcken Dp 139. 
Byggnation av infrastruktur och försäljning av tomter pågår på detta 
detaljplaneområde. Teckningsgraden visar på stort intresse och behovet av nya 
bostadstomter kommer snart att behövas. 
Denna nya detaljplan skall medge byggnation av villabebyggelse och  
sammanhängande bostadsbebyggelse av varierande art samt medge byggnation 
av infrastruktur som vägar, belysning och va-anläggning. 
Planen bör även medge bostäder i fler våningar. 

 
Ägare till mark för det nya detaljplaneområdet är Kungsörs kommun.   

 
 
Förslag till beslut 
 
Plankommitten föreslås besluta att bevilja Planbesked och att påbörja arbetet med 
att ta fram en ny detaljplan för område på Söders gärde. 
 
Ny detaljplan ska bekostas av sökande. 
 
 
 
 
 
Stig Tördahl 
Teknisk chef 
Kungsörs kommun 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, plankommittén 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 11 
Planbesked och planuppdrag – Söders 
gärde, Runnabäcken  
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår att planbesked ska beviljas till 
Kungsörs kommun.  
 
Denna nya detaljplan angränsar till befintlig detaljplan, 
Runnabäcken Dp 139. Byggnation av infrastruktur och försäljning 
av tomter pågår på detta detaljplaneområde. Teckningsgraden visar 
stort intresse och behovet av nya bostadstomter kommer snart att 
behövas. 
Denna nya detaljplan ska medge byggnation av villabebyggelse 
och sammanhängande bostadsbebyggelse av varierande art samt 
medge byggnation av infrastruktur som vägar, belysning och 
va-anläggning. Planen bör även medge bostäder i flera våningar. 
 
Ägare till mark för nya detaljplaneområdet är Kungsörs kommun. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  

• Tekniska chefens skrivelse 2017-10-18 
 

Beslut Plankommitténs förslag:                                                 
 
 Kommunstyrelsen ger Kungsörs kommun ett positivt planbesked i 

enlighet med ansökan. 
 
 Plankommitténs projektansvarige – tekniska chefen – får i upp-

drag att ta fram ett förslag till ny detaljplan för område på Söders 
gärde i Kungsörs kommun. 

 
 Ny detaljplan bekostas av sökande. 
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§  
Svar på revisionsrapport – Översiktlig 
granskning delårsrapport 2017-08-31  
(KS 2017/401) 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommu-
nens delårsrapport per den 31 augusti 2017.  
 
Revisorerna bedömer att delårsrapporten 
- ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning 
- resultatet är förenligt med det av fullmäktige fastställda 

finansiella målet för ekonomisk hushållning 
 
De verksamhetsmässiga målen har man inte gjort någon 
bedömning av då två av dem kan följas upp först med start år 
2018. 
 
Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på vilka åtgärder som 
styrelsen har för avsikt att vidta med anledning av de synpunkter 
och rekommendationer som framkommer i KPMG:s rapport. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar 
på revisionsrapporten. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse till kommunstyrelsen 2017-10-25 jämte 

revisionsrapport 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2017-10-23 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings 

tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ”Översiktlig 
granskning delårsrapport 2017-08-31”. 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårs-
rapporten per 2017-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL1 bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorernas uttalande avges i 
revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

1.1 Finansiella mål 
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2017 finns ett finansiellt mål formulerat. 
I delårsrapporten följer kommunen upp vilken måluppfyllelsen är i delåret och även 
gällande prognos för helåret 2017. 

Kommunen gör bedömningen att det finansiella målet nås vid delåret och att det även 
förväntas uppnås i helårsprognosen för 2017, se avsnitt 3.2.2. 

För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 7,0 mkr vilket är 2,0 mkr högre än 
budget. I delårsresultatet ingår 7,0 mkr (8/12 av 10,4 mkr) som kommunen erhållit i 
extra statsbidrag för flyktingmottagande 2017, de så kallade välfärdsmiljarderna. 

I delårsrapporten görs bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för 2017. 

Vi bedömer att delårsbokslutet ger en rättvisande bild av kommunens resultat och 
ställning och att det för helåret finns förutsättningar att uppnå det finansiella målet.  

1.2 Mål för verksamheten 
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2017 finns fyra verksamhetsmässiga 
mål formulerade. 

Av de verksamhetsmässiga målen är två formulerade så att de kan följas upp först med 
start år 2018. Kommunen gör heller inte någon fullständig uppföljning av de andra två 
målen i delårsrapporten. Vi har därför inte kunnat göra en bedömning vid 
delårstidpunkten varför vi avstår från att uttala oss om måluppfyllelsen.  

1 Kommunallag (1991:900) 
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2 Inledning 
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårs-
rapporten per 2017-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna uttalanden avges i 
revisorernas bedömning av delårsrapporten. 

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med 
de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.  

Syftet med granskningen är även att bedöma om kommunens delårsrapport har upp-
rättats i enlighet med kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redo-
visningssed i kommuner och landsting. 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar delårsrapporten 2017-08-31. 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL2 och Skyrev3. 

Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedöm-
ning av fullmäktiges finansiella mål. 

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) 
i delårsrapporten.  

I vår granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen över kommunens 
kostnader och intäkter. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 
  

2 Sveriges Kommuner och Landsting 
3 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:   
• Kommunallag och kommunal redovisningslag, KRL 
• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL  
• Interna regelverk och instruktioner 
• Fullmäktigebeslut 

Vi har även bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål kommun-
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen.  

2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga 
Granskningen har genomförts av David Bäcker, Certifierad kommunal yrkesrevisor, 
Martin Ingberg, auktoriserad revisor samt Tobias Åkesson, revisor. 

Rapporten är faktakontrollerad av Bo Granudd, Ekonomichef.  

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 
• Studier av relevanta dokument inklusive delårsrapporten. 
• Intervjuer med berörda tjänstemän. 
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 

bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. 
• Stickprovsvis avstämning och verifiering av väsentliga balansposter mot specifika-

tioner med tillhörande underlag i den omfattning som krävs för bedömning av full-
mäktiges finansiella mål. 

• Översiktlig analys av resultaträkningen. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Anvisningar och styrdokument 
I KRL framgår att kommunerna ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta 
en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v s högst åtta 
månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska 
behandlas av fullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.  

Kungsörs kommun har valt att förlägga delårsrapporten till den 31 augusti. 

Anvisningar har utarbetats av ekonomikontoret för att styra upp förvaltningarnas 
arbeten. I anvisningarna har särskilda instruktioner lämnats vad gäller nödvändigheten 
av periodiseringar i delårsbokslutet.  

3.2 Bedömning utifrån fullmäktiges mål 

3.2.1 Bakgrund 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen. 

Fullmäktige i Kungsörs kommun har antagit Budget 2017, med plan för 2018-2019. Av 
dokumentet framgår fyra verksamhetsmässiga mål och ett finansiellt mål. 

3.2.2 Finansiella mål 
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2017 finns ett finansiellt mål formulerat 
och vilken måluppfyllelse kommunen beräknas ha i budgeten 2017. I delårsrapporten 
följer kommunen upp vilken måluppfyllelsen är i delåret och även gällande prognos för 
helåret 2017. 

• Mål: Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och 
statsbidrag varje år. 

Ovanstående mål var i budgeten först satt till en och en halv procent men har sedan 
ändrats till en procent efter ett nytt beslut av fullmäktige på sammanträde den 12 
december 2016. 
 
  

 4 
 
© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 

with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved 
 

Document classification: KPMG Public 



 

Kungsörs kommun 
 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31 
KPMG AB 
 2017-10-25 

Kommentar  

Vid delåret är resultatet 23,0 mkr och kommunen uppnår målet. För helåret är 
resultatet prognostiserat till 7,0 mkr, vilket utgör 1,4 % och därmed överträffas 
resultatmålet i prognosen. Sammantaget gör kommunen bedömningen att de förväntas 
uppnå målsättningen för god ekonomisk hushållning. 

Redovisningen av målavstämningen beskrivs på ett tydligt och informativt sätt och 
uppfyller därmed lagens krav. 

Vi bedömer att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av fullmäktige 
fastställda finansiella målet för god ekonomisk hushållning. 

3.2.3 Verksamhetsmål 
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2017 finns fyra verksamhetsmässiga 
mål formulerade. Det fjärde målet nedan framgår inte av budgeten utan har beslutats 
av fullmäktige på separat sammanträde den 2017-02-13. 

• Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025  

• Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 
2018.  

• I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 
2015 som basår. 

• Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta 
för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen 
med december 2016 som bas. 

 

Till kommunfullmäktiges mål kopplas mål satta av kommunstyrelsen, Barn- och 
utbildningsnämnden och Socialnämnden. Under avsnittet Målsammanfattning i 
kommunens delårsrapport kommenteras måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål 
vid delåret samt hur prognosen ser ut för måluppfyllelse på helår. Styrelser och 
nämnders egna mål har även de följts upp på samma sätt. Den redovisningen sker i 
bilaga till delårsrapporten. 
 
Kommentar 
 
Revisionen har som uppgift enligt lag att uttala sig om kommunstyrelsen bedömt 
måluppfyllelsen vid delårsbokslutet och då måste det finnas mål som är mätbara även 
vid delårstidpunkten. Av de verksamhetsmässiga målen är två formulerade så att de 
kan följas upp först med start år 2018. Kommunen gör heller inte någon fullständig 
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uppföljning av de två andra målen i delårsrapporten. Vi har därför inte kunnat göra en 
bedömning vid delårstidpunkten varför vi avstår från att uttala oss om måluppfyllelsen. 
 

4 Delårsrapporten i övrigt 

4.1 Innehåll 
Enligt KRL 9:2 ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för 
utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. 
Uppgift ska lämnas om: 
• sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och 

ställning 
• sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under 

rapportperioden eller efter dennes slut. 

RKR:s rekommendation 22 gäller från räkenskapsåret 2014. Syftet med rekommenda-
tionen är att ange minimikraven för innehållet i en delårsrapport och principerna för 
bedömning av vilka poster som ska tas med i delårsrapporten, och hur dessa ska 
värderas.  

Kommentar 

Sammantaget bedömer vi att delårsrapporten i allt väsentligt följer RKR:s 
rekommendation 22. 

4.2 Balanskravet 
Av RKR:s rekommendation 22 framgår att en bedömning av balanskravsresultatet 
utifrån helårsprognosen ska göras i delårsrapportens förvaltningsberättelse.  
 
Av delårsrapporten, framgår att kommunen redovisar ett positivt resultat per sista 
augusti 2017 och att de även prognostiserar ett positivt resultat för helåret 2017. 
 

Kommentar 

I delårsrapporten görs bedömningen att balanskravet kommer att uppfyllas för 2017. 
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4.3 Resultaträkning 
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse för år 2016-2017 

Jämförelser och nyckeltal för kommunen  
      

Belopp i mkr 
Utfall året 

2017-08-31 
Utfall Fg år 
2016-08-31 Budget 2017 

Prognos 
2017 

Utfall Fg år 
2016-12-31 

Verksamhetens 
nettokostnader -305,1  -300,5 -485,1  -486,8 -454,7  
Förändring i %, jmf med 
föregående år 1,5  1,8    
Skatteintäkter och 
statsbidrag 325,8  307,1  489,1  490,1  462,1  
Förändring i %, jmf med 
föregående år 6,1  3,8     

Finansnetto  2,3  2,5 1,0  3,7  4,5  

Jämförelsestörande post 0  0  0  0  0  

Årets resultat 23,0  9,0 5,0  7,0  11,9  

Nettokostnader inkl. 
finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag % 92,9  97,0  99,1  98,6  97,4  

 

Kommunen redovisar ett positivt resultat för perioden om 23,0 mkr. I delårsrapporten 
föregående år uppgick resultatet till 9,0 mkr. För helåret prognostiseras ett positivt 
resultat om 7,0 mkr vilket är 2,0 mkr högre än budget. I delårsresultatet ingår 7,0 mkr 
(8/12 av 10,4 mkr) som kommunen erhållit i extra statsbidrag för flyktingmottagande 
2017, de så kallade välfärdsmiljarderna.  

Kommentarer 

Det positiva resultat i delåret förklaras främst av en positiv avvikelse i gymnasieskolan 
där färre gymnasielever än budgeterat ger ett överskott. En annan stor anledning är 
vakanta tjänster samt att hela socialförvaltningen visar bättre ordning och går mot 
överskott 2017.  
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Den positiva avvikelsen mellan prognos och budget för 2017 beror främst på att 
Socialnämnden, Kommunstyrelsens förvaltning och Barn- och utbildningsnämnden 
väntas redovisa överskott 2017.  

Resultatet i en delårsrapport är alltid behäftat med vissa osäkerhetsfaktorer. Följande 
väsentliga förhållanden bör noteras: 

• Skatteintäkter är beräknade utifrån senast kända prognos från SKL, vilket kan 
komma att avvika från den prognos som erhålls inför årsbokslutet. Kungsörs 
kommun har beräknat skatteintäkterna utifrån augusti månads prognos från 
SKL. 

Enligt Rådet för kommunal redovisning, RKR, ska kommuner tillämpa 
komponentredovisning av anläggningar från och med 2014. Kommunen redovisar bl.a. 
innehav av verksamhetsfastigheter och publika fastigheter (gator, vägar) som omfattas 
av regelverket. I årsredovisningen 2016 skrev kommunen att de avviker från denna 
rekommendation genom att inte tillämpa komponentavskrivning. De gjorde då 
bedömningen att kommunens tillgångar inte innehåller komponenter med olika 
avskrivningsperioder. I delårsrapporten saknas denna upplysning. 

I de fall där anläggningstillgångar består av komponenter med väsentligt olika 
nyttjandeperioder bör avskrivningstiden baseras på det tidsintervall respektive 
komponent förbrukas. Vi rekommenderar därför kommunen att se över sina processer 
vid aktivering av framtida anläggningar för att säkerställa att komponentredovisning 
tillämpas där så krävs. Vi rekommenderar även att upplysning lämnas i delårsrapporten 
om kommunens ställningstagande och tillämpning. 

Vår bedömning är att kommunens redovisade resultat i delårsbokslutet i allt väsentligt 
är rättvisande.  

4.4 Balansräkning 
Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämförelse. 

Belopp i mkr 
Kommunen 

2017-08-31 2016-12-31 2016-08-31 

Balansomslutning 448,9  437,2  408,9  
Redovisat eget kapital 298,7  275,7  272,8  

Redovisad soliditet 66 % 63 % 67 % 
Omsättningstillgångar 162,4  152,7  106,4  
Kortfristiga skulder 97,4  111,4  91,9  
Balanslikviditet 167 % 137 % 116 % 
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Kommentarer 

Vår bedömning är att kommunens balansräkning per 2017-08-31 i allt väsentligt är 
rättvisande. 

Vi har översiktligt granskat dokumentationen av balansposterna i delårsbokslutet och vi 
bedömer att dokumentationen håller en god standard.  

I balansposten kassa och bank redovisar kommunen sin andel av likvida medel på 
koncernkontot. Enligt gällande rekommendationer skall den part som står som 
kontoinnehavare/gäldenär mot banken redovisa hela tillgodohavandet som kassa och 
bank i balansräkningen. Respektive bolags del av kontot skall kommunen redovisa 
som fordran eller skuld på koncernbolag. Detta innebär att den balansomslutning som 
kommunen redovisar inte blir helt korrekt. 

Vi rekommenderar kommunen att de till nästa år utvecklar redovisningen av 
balansräkningen så att jämförelse även görs mot föregående räkenskapsårs utgång. 

4.5 Sammanställd redovisning 
Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska 
personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna 
framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 
20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg 
från principen om företaget har en ringa omsättning eller balansomslutning. Av KRL 9 
kap 3 § ska kommunen, om det inte föreligger särskilda hinder, lämna motsvarande 
uppgifter för samma rapportperiod under det närmast föregående räkenskapsåret.  

RKR har kommit med ett normerande förtydligande kring vad en delårsrapport ska 
innehålla och gäller från 2014. Av rekommendation nr 22 framgår följande: 

Den kommunala koncernens räkenskaper ska presenteras jämte kommunens om 
minst ett av nedanstående villkor är uppfyllda: 

• De kommunala koncernföretagens andel av kommunkoncernens intäkter, vilket 
omfattar såväl verksamhetsintäkter som skatteintäkter och statsbidrag, uppgår 
till minst 30 procent. 

• De kommunala koncernföretagens balansomslutning uppgår till minst 30 procent 
av kommunkoncernens balansomslutning. 

I de fall en sammanställd redovisning inte upprättas, bör delårsresultat samt 
helårsprognos redovisas för respektive bolag. 

Kommentar 

Liksom tidigare år redovisar kommunen ett särskilt avsnitt benämnt just sammanställd 
redovisning i delårsrapporten. Av förvaltningsberättelsen framgår det även vilka bolag 
som ingår i kommunkoncernen. Utöver detta redovisas även vilka kommunalförbund 
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Förslag till 
SVAR REVISIONSRAPPORT Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-10-23 KS 2017/401 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Ekonomichef Bo Granudd  
  
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Svar på revisionsrapport – Översiktlig granskning 
delårsrapport 2017-08-31 
Revisionsrapporten avseende delårsbokslutet per augusti 2017 är i grunden mycket 
positiv. KPMG redovisar tre områden som man tycker kan göras annorlunda, 
områdena beskrivs och besvaras nedan, vart och ett. 
 
Verksamhetsmålen kan KPMG inte yttra sig om eftersom de inte är mätbara per 
augusti, eller ens under 2017. Ett huvudsyfte med revisionen är att stämma av att 
fullmäktiges mål eftersträvas och revisionen efterfrågar mätbara mål även per 
augusti. Vi fortsätter att utveckla målarbetet.  
 
Komponentavskrivning har kommunen inte genomfört. Avsteget notades i 
årsbokslutet, tyvärr har vi missat att skicka med denna not i delårsbokslutet. Ska 
korrigeras och sannolikt också införas till nästa gång när Södergården går över i 
kommunens ägande. 
 
Jämförelsetal till balansräkningen är augusti 2017/augusti 2016. Ska vara jämförelse 
med årsbokslutet istället. Vårt misstag som kommer att korrigeras till kommande 
delårsbokslut.  
 
I balansräkningen redovisas också kassa och banktillgodohavanden för kommunen 
exklusive bolagens andel. Det totala saldot ska redovisas på kommunen och bolagen 
ska redovisas som skuld eller tillgång gentemot kommunen, en bruttoredovisning. 
Kommer att rättas till i nästa bokslut.  
 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström   
Kommunchef Bo Granudd  
 Ekonomichef 
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§  
Investering – Ny fritidsgård i Valskog  
(KS 2017/445) 
Fritidsgården i Valskog har under några år haft sin verksamhet i en 
hyresfastighet centralt i samhället. Från och med den 1 januari 
2018 är fritidsgården uppsagd från lokalen. 

Förvaltningen fick av barn- och utbildningsnämndens presidium i 
uppdrag att se över möjligheterna till annan lokal i Valskog för 
fritidsgårdens verksamhet.  

Förvaltningen har sonderat lokalutbudet i Valskog men inte hitta 
någon lämplig lokal att hyra. 
Förvaltningen föreslår att ett modulsystem på Ulvesundsområdet 
flyttas till en kommunal tomt, Lådberga 1:49, i Valskog, i samband 
med att den nybyggda skolan är färdigställd och där fungera som 
fritidsgård.  
 
Då tomten ligger nära skolan kan modulerna under dagtid 
användas till viss skolverksamhet. 
 
En ny fritidsgård i Valskog kan med detta förslag finnas på plats 
april-maj 2018.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-10-18, § 44 

inklusive tjänsteskrivelse 
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§  
Investering – Inventarier till Kungsörs nya 
skola (KS 2017/457) 
I samband med att kommunfullmäktige i juni fastställde de 
budgetramar för 2018 som nämnderna skulle jobba med 
redovisades även större förväntade investeringarna 2018, bl.a. 
inventarier till nya skolan med 15 miljoner kronor. 
 
En idéblankett har tagits fram.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsförvaltningens idéblankett 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Inventarier till Kungsörs 

nya skola”. Investeringen får ianspråkta maximalt 15 miljoner kr 
ur kommunens investeringsbudget och tillför barn- och utbild-
ningsnämnden ökade driftmedel under avskrivningstiden – 7 år. 

 
 När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommun-

styrelsen. 
 



Sida 1 (2) 

 
 

Idéblankett 

Projektnamn och datum 
Förslag till namn 
Inventarier till Kungsörs nya skolan 

Datum 
2017-11-10 

Idégivare 
Namn på den som kommit med idén 
Fredrik Bergh 

Bakgrund 
Beskriv kortfattat vad som ligger bakom idén 
Kungsörs kommun bygger en ny skola. 
Frågan har sedan lång tid tillbaka lyfts. I fullmäktiges beslut från 2016 om budget för 
2017 ingår i barn- och utbildningsnämndens ram 900 kkr för avskrivningar för 
inventarier till Kungsörs nya skola. Summan är beräknad som en schablon som utgår 
från att inventariekostnader erfarenhetsmässigt brukar hamna på ca 10% av totala 
byggkostnaden. Dvs i det här fallet 15 Mkr.  
 
Viss del av kostnaden för inventarier kommer att bokföras under budgetåret 2017. En 
stor del av inventarieinköpen kommer inte att faktureras förrän under 2018. 
Kompletteringsbeställningar förväntas också ske under våren 2018. 
 

Syfte och mål 
Beskriv idén, med syfte och mål, d v s varför man ska göra det och vad man ska göra. 
Den nya skolan kommer att behöva utrustas med inventarier. 
 

Förväntat resultat och konsekvenser 
Beskriv vilka effekter och förändringar som vill uppnås med resultatet av idén. 
En fungerande skola. 

Beslut  
Namn  Beslut Datum 
………………………………………………. 

 

 Gå vidare 
 

 Avslag ……………… 
Ansvarig chef       



Sida 2 (2) 

Fredrik Bergh………………………………. 
 

x Gå vidare 
 

 Avslag ……………… 
Förvaltningschef       
       
Motivering vid avslag 
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§  
Meddelanden delegationsbeslut 
Kommunchef Claes-Urban Boström har den 27 oktober 2017, § 26 
beslutat ge en rättegångsfullmakt till upphandlingschefen Eva 
Nordström vid Örebro kommun. Fullmakten ger henne rätt att föra 
Kungsörs kommuns talan mot WZ-Data AB i Mål hos Förvalt-
ningsdomstol angående överprövning av upphandling av System 
för uppföljning och upphandling av livsmedel. Dnr KS 2017/439 

 

Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 2 november 
2017 tillstyrkt en ansökan om antagning i allmänna hemvärnet.                    
Dnr KS 2017/442 

 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§  
Meddelanden 
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna 

• Största tillåtna vikt och bredd för transport mellan Kungsör – 
Norrköping och omvänt den 23 oktober 2017 – 22 april 2018. 
Dnr KS 2017/19 

• Största tillåtna bredd för transport mellan Kungsör – Järfälla 
under perioden 2017-10-29 – 2017-11-28. Dnr KS 2017/19 

• Största tillåtna bredd för transport mellan Kungsör – Uppsala – 
Stockholm under perioden 2017-10-29 – 2017-11-28.  
Dnr KS 2017/19 

• Största tillåtna vikt och bredd för transport mellan Åkersberga 
- Kungsör den 7 november – 6 december 2017. 
Dnr KS 2017/19 

 

Miljöstrateg Therés Andersson har svarat på en enkät från Läns-
styrelsen - Bidrag för sanering av förorenade områden för att 
bygga bostäder. Dnr KS 2017/427 

 

Länsstyrelsen beslut om ny anvisningsfördelning av nyanlända 
invandrare för bosättning 2018. Till Kungsör kommer det inga 
nyanlända 2018.  Dnr KS 2017/428 

 

Kännedomskopia av Länsstyrelsens beslut 2017-10-27 – Sensus 
Studieförbund har beviljats 282 000 kronor för insatsen Sensus 
Integration/Asylverksamhet i Västmanland. 

 

Budget 2018 - Västra Mälardalens Myndighetsförbund.  
Dnr KS 2017/444 

 

Kungsörs kommun har ansökt om statlig medfinansiering till 
åtgärder på kommunala gator och vägar år 2018, samt till 
kollektivtrafikmyndighet för regionala kollektivtrafikanläggningar. 
Trafikverket har beviljat statlig medfinansiering på totalt 1,5 
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miljoner kronor till nya gång- och cykelvägar längs huvudgatan i 
centrum och ny gång- och cykelväg till resecentrum och arbets-
platsområde. Dnr KS 2017/121 

 

Miljöstrateg Therés Andersson har svarat Länsstyrelsen på frågor 
om vindkraftsärenden i Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/446 

 

Trafikverket har beslutat att vägvisning till Kung Karlsgården 
utmed väg E20 vid korsningen med väg 511 ska tas ned. Trafik-
verket bekostar nedtagningen. Dnr KS 2017/448 

 

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till   

• Sverigedemokraterna för politisk information till allmänheten 
utan högtalare, samt uppställning av ett mindre tält (3x3m) på 
Drottninggatan 15 den 24/11, 25/11, 15/12 och 16/12  2017.  
KS 2017/341 

• Grön ungdom Västmanland för politisk information, uppställ-
ning av bokbord samt utdelning av flygblad på Drottninggatan 
15 den 30 oktober 2017. Dnr KS 2017/436 

• Kungsörs kommun för julmarknad – försäljningsbodar, liten 
scen med musikframträdanden och luciakröning - från COOP/ 
Villagatan till ICA/Tessingatan den 10 december 2017. 
Dnr KS 2017/403 

• Kungsörs kommun för invigning av Valskog torg – invignings-
ceremoni, eldshow, marknadsstånd och tårtkalas- den 25 no-
vember 2017. Dnr KS 2017/402 

 

   Beviljade schakttillstånd till: 

• Mälarenergi Elnät AB schaktar vid Villagatan, Kungsör – ser-
vis till ny fastighet under perioden 2017-10-23 – 2017-11-03. 
Dnr KS 2017/423 

• Golder Associates AB för geoteknisk undersökning som inne-
bär borrning i marken för att undersöka markförhållandena 
enligt ett borrprogram under perioden 2017-11 – 2018-01.  
Dnr KS 2017/441 
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Protokollsutdrag från: 

• Kommunfullmäktige Skinnskattebergs kommun 2017-10-02, § 
73 Avtal om kollektivtrafik mellan Region Västmanland och 
länets kommuner. Dnr KS 2017/300 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2017-10-19 § 109 Sammanträdesplan 2018. Dnr KS 2017/375 

• Kommunfullmäktige Arboga kommun 2017-10-26 § 112 
Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund. Dnr KS 2017/377 

• Socialnämnden 2017-10-31 § 136 Sammanträdestider 2018.  
Dnr KS 2017/375 

• Socialnämnden 2017-10-31 § 134 Socialnämndens mål 2018.  
Dnr KS 2017/410 

 

Protokoll/minnesanteckningar från: 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund 
2017-10-04, § 27-33 

• Gemensamma överförmyndarnämnden 2017-10-10 § 109-123 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2017-10-19 §§ 105-111, 114-120 

• Strategisk regional beredning 2017-10-27 §§ 51 – 65 

• Protokoll från Kungsörs KommunTeknik AB 2017-10-18, §§ 
27-31 

• Protokoll från Kungsör Vatten AB 2017-10-18, §§ 28-32 

• Protokoll från Kungsörs Fastighets AB 2017-10-26, §§ 1813-
1824 

 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Gata eller hus kallat efter Rosa Svensson. Dnr KS 2017/418 

• Ökad närvaro av polis i Kungsör. Dnr KS 2017/456 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-11-27   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

Undertecknade avtal: 

- Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat avtal företags-
konto - App för betalning av tjänsteresor i VL:s trafik.  
Dnr KS 2017/421 

- Kommunchef Claes-Urban Boström har tecknat avtal med 
Hyresgästföreningen - Förhandlingsordning på bostadshyres-
marknaden. Avtalstid:2017-10-01 - 2018-12-31. 
Dnr KS 2017/426 

 

Näringslivsassistenten Lina Ekdahl har tecknat ett kontrakt på 
föreställningen ”Den som glad är” med Anna Bromee Produktion. 
Den äger rum den 30 april 2018 i Granhammar. Dnr KS 2017/450 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 
• 17:49 Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50, fråga om huru-

vida anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad tid 
samt om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad 

• 17:51 – Avtal om samverkan och arbetsmiljö 
• 17:56 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus 

i bostadsrättsform 
• 17:58 Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och 

arbetsmiljö 
• 17:59 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolle-

dare och syofunktionärer som inte fått för säkringsskydd enligt 
AGS-KL 

 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 

























 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Förbundsdirektion 2017-10-19  
 

Utses att justera Joakim Rönnberg med Bert Elisson som ersättare 
Justeringens plats och tid Förbundskontoret måndag den 23 oktober 2017 
  Protokollet omfattar 

Underskrifter Sekreterare  ............................................................  
Lotta Alm 

§  105-111, 114-120 

 Ordförande  ...........................................................................................................................  
Gunilla A.Aurusell 

 Justerande  ............................................................   ...........................................................  
 Joakim Rönnberg    

 Bevis / Anslag 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion 
Sammanträdesdatum 2017-10-19 

Datum för anslagets upp-
sättande 

 
 ..........................................  

Datum för anslagets 
nedtagande 

 
 ...............................................  

Underskrift  ..............................................................................  

 Utdragsbestyrkande 
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0 
   

 
 

Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga  kl. 14.00 – 15.00 

Beslutande Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör 
Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande, Arboga 
Joakim Rönnberg (S), Arboga 
Bert Elisson (S), Arboga 
Owe Nyberg (L), Arboga 
Ronny Moström (S), Kungsör 
Gunnar Karlsson (C), Kungsör 
Stellan Lund (M), Kungsör 

Övriga deltagare Karl-Bertil Eklund (S), Arboga 
Sven Nilsson (MP), Arboga 
Kjell Wendin (KD), Arboga 
Urban Dahlgren (S), Kungsör 
Petter Westlund (C), Kungsör 
Tf förbundschef Eva Carlstedt Ståhl 
Samordnare central adm Lotta Alm 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Eva-Lena Oscarsson §§ 105-106 
Enhetssamordnare Jonas Jansson §§ 105-108  

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 1 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

Innehåll 

Budget 2018 2 

Information 3 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på Aspa 10:1 i 
Kungsörs kommun 4 

Ansökan om ändring av bygglov på Källådern 2 i Arboga kommun 6 

Sammanträdesplan 2018 7 

Revidering av delegationsordning 8 

Kommunala skyttar i Arboga kommun 9 

Förslag till detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 i Arboga kommun 10 

Förslag till detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:22 i Kungsörs 
kommun 11 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Järnäs 4:8 i Arboga 
kommun 12 

Förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten på Råsta 1:29 i 
Kungsörs kommun 14 

Föreläggande med vite att åtgärda brister på Lunger 3:53 i Arboga 
kommun 16 

Ekonomirapport för september 2017 18 

Måluppföljning till och med 30 september 2017 19 

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande 20 

Handlingar för kännedom 21 
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§ 105 Dnr 24/2017-041 

Budget 2018 
Från Tf förbundschef föreligger upprättat förslag till budget 2018 den 11 
oktober 2017. 

Information enligt MBL § 19 har skett den 12 oktober 2017. Arbetstagar-
parterna har inget att erinra. 
 

Beslutsunderlag 
• Budget 2018 den 11 oktober 2017 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer budget för 2018. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling 
Akten 
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§ 106  

Information 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX informerar om förorenade områden. 
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§ 107 Änr BLOV 2017-256 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på 
Aspa 10:1 i Kungsörs kommun 
Sökande: XXX 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus på Aspa 10:1 i 
Kungsörs kommun. 

Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. Inga 
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i 
närområdet. Inga hinder föreligger enligt Kungsörs kommuns Översikts-
plan. 

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande.  

Länsmuseet informerar om att nybyggnation ställer krav på anpassning 
till kringliggande bebyggelse, då fastigheten ligger inom Kulturmiljö-
vårdsprogrammet för Kungsörs kommun. 

Skanova AB meddelar att det inom fastigheten finns luftledningar som 
kan beröras av den planerade byggnationen och att de önskar kontakt in-
nan åtgärder påbörjas. 

Eventuellt kan dispens krävas från Länsstyrelsen avseende ianspråkta-
gande av jordbruksmark. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för 
iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avlopps-
anläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljöenheten 
innan avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning får inte påverka grund-
vattnet negativt, vilket ställer krav på utformningen.   

Bygglovenheten bedömer att positivt förhandsbesked kan medges.  

 
Beslutsunderlag 
• Ansökan om förhandsbesked den 7 augusti 2017 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017 

 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av plan- 

och bygglagen 9 kap 17 § att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på 
den avsedda platsen. 
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§ 107 forts 
 

a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bin-
dande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om 
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann 
laga kraft. 

2 Avgift för förhandsbesked, 6 988:50 kronor, enligt av Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbunds taxa 2017. Faktura på avgiften skickas separat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Skickas till 
Sökanden 
Akten 
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§ 108 Änr BLOV 2017-123 

Ansökan om ändring av bygglov på Källådern 2 i Arboga 
kommun 
Sökanden: XXX 
Förbundsdirektionen beviljade den 18 maj 2017, § 52, bygglov för två par-
hus på Källådern 2 i Arboga kommun. 

Byggherren avser nu att ändra utformningen till ett flerbostadshus. Det 
nya huset utformas som tidigare beviljade bygglov inom området på fas-
tigheterna Bäckfåran 1 och Källådern 1. Fasader, karmar och foder utförs i 
röd och svart träpanel och taket beläggs med plåt enligt detaljplanens be-
stämmelser. Detaljplanen medger byggnation av flerbostadshus.  

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansva-
rig är XXX utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och 
bygglagen 10 kap 9 §. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om ändring av bygglov den 27 september 2017 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017 

 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och 

bygglagen 9 kap 30 § bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fas-
tigheten Källådern 2 i Arboga kommun. 

a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga 
kraft.  

b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighets-
förbund har gett startbesked. 

c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd har 
skickats. 

2 Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse, 
16 383:50 kronorkronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsför-
bunds taxa 2017. Faktura på avgiften skickas separat 

 
Skickas till sökanden och akten          
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§ 109 Dnr 49/2017-006 

Sammanträdesplan 2018 
Från samordnare central administration föreligger upprättat förslag på  
sammanträdesplan 2018. 

Sammanträdesdagarna förläggs till torsdagar. Sammanträdeshandlingar-
na finns tillgängliga digitalt onsdag veckan innan sammanträdesdagen. 

Platsen för sammanträdena år 2018 är Delphisalen i Högskolecentrum i 
Arboga kommun med start kl.14.00. 
 

Beslutsunderlag 
• Sammanträdesplan 2018 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer sammanträdesplan för 
år 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling 
Förbundskontoret + handling 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 8 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 110 Dnr 27/2013-002 

Revidering av delegationsordning 
Från förbundskontoret föreligger förslag på revidering av Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbunds delegationsordning. 

Revideringen avser beslutspunkten gällande yttranden till respektive 
medlemskommun där förändring i lagstiftningen (planprocessen) skett. 
 

Beslutsunderlag 
• Delegationsordning den 4 oktober 2017 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer delegationsordning 
daterad 4 oktober 2017. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundskontoret + handling 
Samordnare central adm 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 9 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 111 Dnr 48/2017-447 

Kommunala skyttar i Arboga kommun 
Polismyndigheten i Västmanlands län har utfärdat tillståndsbevis enligt 3 
kap 6 § ordningslagen, att inom detaljplanelagt område i Arboga skjuta 
skadedjur, för förbundets anlitande skyttar XXX, XXX och XXX. Till-
ståndsbeviset är giltigt till och med den 31 december 2018. 

Då tillståndsbeviset är förenat med uppdraget utser förbundsdirektionen 
varje år kommunala skyttar för nästkommande år. Om uppdraget avbryts 
medför detta att tillståndsbeviset ska upphävas.  

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser för perioden 1 januari 2018 
till den 31 december 2018 följande kommunala skyttar inom Arboga 
kommun:  

XXX 
XXX 
XXX 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Skickas till 
XXX 
XXX 
XXX 
Akten 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 10 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 112 Dnr 44/2017-214 

Förslag till detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 i Arboga 
kommun 
Från tekniska förvaltningen/Arboga kommun har inkommit samråds-
handlingar (TN 152/2017-214) i rubricerat ärende för yttrande senast den 
2 oktober 2017. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och 
beviljats förlängd svarstid till den 19 oktober 2017. 

Detaljplanen upprättas med ett så kallat begränsat förfarande. 

Syftet med detaljplanen är att ytterligare utveckla området vid Kakuberget 
och möjliggöra för en fortsatt etablering av bostäder i centrumnära lägen. 

 

Beslutsunderlag 
• Samrådshandlingar den 15 september 2017 
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017 

 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på för-

slag till detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 i Arboga kommun. 
 

2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Skickas till 
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun 
Akten 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 11 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 113 Dnr 46/2017-214 

Förslag till detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:22 i 
Kungsörs kommun 
Från kommunstyrelseförvaltningen/Kungsörs kommun har inkommit 
samrådshandlingar  (KS 2017/382) i rubricerat ärende för yttrande senast 
den 23 oktober 2017.  

Detaljplanen upprättas med ett så kallat standard förfarande. 

Syftet med detaljplanen är att utöka området för handels- och kontors-
verksamhet då nuvarande plan ej medger utbyggnad av befintlig verk-
samhet. 

 
Beslutsunderlag 
• Samrådshandlingar den 27 september 2017 
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017 

 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på för-

slag till detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:22 i Kungsörs kommun. 
 

2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen/Kungsörs kommun 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 12 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 114 Änr MI 2015-841 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Järnäs 4:8 i 
Arboga kommun 
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordning-
en på Järnäs 4:8 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning upp-
fyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för 
att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud 
med vite men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.  

Fastigheten har bytt ägare den 29 augusti 2017. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och be-
dömer att ett nytt förbud med vite med en skälig tid för åtgärder behövs 
för att befintliga lagkrav ska efterföljas. 

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.  

 
Beslutsunderlag 
• Inspektionsrapport den 27 maj 2013 
• Delegationsbeslut, förbud, den 30 juni 2015 
• Förbundsdirektionens beslut den 23 mars 2017, § 35, förbud med vite 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2017 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med 
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:  

1 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 31 mars 
2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen 
för hus nr 1 på fastigheten Järnäs 4:8 i Arboga kommun. 
 

2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 31 mars 
2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen 
för hus nr 1 på fastigheten Järnäs 4:8 i Arboga kommun. 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 13 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 114 forts 

 

3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastig-
hetsregistrets inskrivningsdel. 
 

4 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,  
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2017. Faktura på avgiften skickas separat  
 

5 Beslut om avgift enligt punkt fyra gäller omedelbart även om beslutet 
överklagas.  

 
 
 

 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslu-
tet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
XXX 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 14 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 115 Änr MI 2014/1341 

Förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten på 
Råsta 1:29 i Kungsörs kommun 
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordning-
en på Råsta 1:29 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning upp-
fyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för 
att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.  

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud 
med vite att släppa ut avloppsvatten. Vid en inspektion den 29 augusti 
2017 konstaterades att förbudet med vite inte följs då den bristfälliga av-
loppsanordningen fortsatt används.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och be-
dömer att förbud med löpande vite behövs för att befintliga lagkrav ska 
efterföljas.  

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.  

 
Beslutsunderlag 
• Inspektionsrapport den 20 augusti 2012 
• Delegationsbeslut, förbud, den 23 september 2014 
• Förbundsdirektionens beslut den 21 april 2016, § 41, förbud med vite 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 21 september 2017 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 
2 kap. 1, 3 och 7 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 och 14-15 §§, 27 kap. 1 § och med 
hänvisning till lag om viten 4 § och förordningen (1998:940) om avgifter 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:  
 
1. Förbjuda XXX, att från och med den 30 november 2017 släppa ut av-

loppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på 
fastigheten Råsta 1:29 i Kungsörs kommun. 

 
2. Överträds förbudet förpliktigas XXX att betala ett vite om 30 000 kro-

nor för varje tidsperiod om tre månader under vilket förbudet inte har 
följts. Förpliktelsen med sin första tremånadersperiod gäller från och 
med den 30 november 2017. 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 15 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 115 forts 
 

3. Beslutet gäller så länge otillräckligt renat avloppsvatten släpps ut från 
den bristfälliga avloppsanordningen fram till dess att avloppsanord-
ningen åtgärdas.  
 

4. Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastig-
hetsregistrets inskrivningsdel och ersätter tidigare utsänt beslut från 
förbundsdirektionen § 41, daterat den 21 april 2016, vitesföreläggande 
om förbud att släppa ut avloppsvatten på Råsta 1:29 i Kungsör kom-
mun.  
 

5. Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,  
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2017. Faktura på avgiften skickas separat 

 
6. Beslut om avgift enligt punkt fem gäller omedelbart även om beslutet 

överklagas. 
 
 
 

 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslu-
tet. 

 

 

 

 

 

Skickas till 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 16 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 116 Änr MI 2011-221 

Föreläggande med vite att åtgärda brister på Lunger 3:53 i 
Arboga kommun 
Vid inspektion 2013 konstaterades brister i avloppsanordningens slamav-
skiljande del på Lunger 3:53 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsan-
ordning uppfyller inte de krav på rening som ställs i lagstiftningen och 
måste därför åtgärdas. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutade den 24 november 2016 
om föreläggande om åtgärd gällande brister i slamavskiljaren men inga 
åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att föreläggandet inte följs och 
bedömer att föreläggande med vite behövs för att befintliga lagkrav ska 
efterföljas. 

Kommunicering har skett. Fastighetsägaren meddelar att huset ska säljas 
och inväntar en lantmäteriförrättning då en del av tomten avstyckats. Fas-
tighetsägare har gjort upp med köpare att denna ska åtgärda bristerna i 
avloppsanordning.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att då bristerna kvarstår på 
fastigheten och någon ändring av lagfart inte skett föranleder synpunkter-
na ingen förändrad bedömning. 

 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslut, föreläggande, den 24 november 2016 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2017 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 
(1998:808) 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 7 § och 26 kap. 9 och 14 §§ att 
förelägga XXX, i egenskap av fastighetsägare för hus nummer 1 på fastig-
heten Lunger 3:53: 

1 Vid ett vite om 20 000 kronor åtgärda brister i befintlig slamavskiljare 
så att fullvärdig funktion uppnås. 
 

2 Fastighetsägare ska redovisa vilken åtgärd som vidtagits till Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund, senast den 31 december 2017. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 17 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 116 forts 

 

3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastig-
hetsregistrets inskrivningsdel. 

 
 

 

 

 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslu-
tet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 18 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 117 Dnr 8/2017-042 

Ekonomirapport för september 2017 
Ekonomirapporten visar ett överskott på 680 000 kronor. Överskottet be-
ror bland annat på ökade bygglovintäkter. 

I ekonomirapporten redovisas finansen till och med 30 september 2017. 

 
Beslutsunderlag 
• Ekonomirapport den 19 oktober 2017 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 19 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 118 Dnr 20/2016-041 

Måluppföljning till och med 30 september 2017 
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende. 

 
Beslutsunderlag 
• Rapport måluppfyllelse den 1 oktober 2017 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyl-
lelse till handlingarna. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Skickas till 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 20 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 119 Dnr 9/2017-002 

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande 
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 september till 

den 30 september 2017. 
  

2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 sep-
tember till den 30 september 2017. 

 
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 september till den 30 

september 2017. 

 
4 Arbetsutskottets beslut den 24 augusti 2017, § 3, avseende förlängning 

av Tf förbundschef.  
Dnr 21/2017-023 
 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av de-
legationsbeslut/yttranden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akterna 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2017-10-19 Blad 21 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 120 

Handlingar för kännedom 
1 Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 17:46. Budgetproposition 

2018 och höständringsbudgeten för år 2017.  
Dnr 45/2017-400 
 

2 Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 17:48. Sänkt premie för 
TGL-Kl år 2018.  
Dnr 47/2017-020 
 

3 Bekräftelse på anmälan om etablering av yrkesmässig hygienisk be-
handling, Vårdcentralen 1 i Kungsörs kommun.  
Änr MI 2017-877 
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Organ Strategisk regional beredning 

Plats Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås 

Tidpunkt Fredagen den 27 oktober 2017 

 
Ledamöter Denise Norström (S), Ordförande 

Lena Johansson (S) 
Hans Jansson (V), från § 56 
Maria Dellham (M) 
Malin Gabrielsson (KD) 
Maria Liljedahl (SD) 
 
Anders Röfors (M), Arboga 
Marino Vallsten (S), Fagersta 
Teemu Sulin (V), Fagersta 
Catarina Pettersson (S), Hallstahammar 
Jenny Landernäs (M), Hallstahammar, till och med § 59 
Pelle Strengbom (S), Kungsör 
Madelene Fager (C), Kungsör 
Elizabeth Salomonsson (S), Köping 
Johanna Odö (S), Norberg 
Carola Gunnarsson (C), Sala 
Ulrika Spårebo (S), Sala 
Carina Sandor (L), Skinnskatteberg 
Anders Teljebäck (S), Västerås, från § 57 
Elisabeth Unell (M), Västerås 

  
Övriga Anders Åhlund, regiondirektör 

Maria Linder, utvecklingsdirektör 
Lotta Rajahalme, mötessekreterare 

  
 

§ 51 Fastställande av föredragningslista 

Beredningens beslut 
1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av en övrig fråga om 

ESF-medel. 

§ 52 Föregående protokoll 

Anmäls att beredningens protokoll från sammanträdet 2017-09-01 justerats i 
föreskriven ordning. 

§ 53 Justering 

Beredningens beslut 
1. Johanna Odö utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 54 Nästa sammanträde 

Beredningens beslut 

1. Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 1 december 2017 kl 09.00. 

§ 55 Remiss av nationell transportinfrastrukturplan 

Ordförande informerar om att trafikverket återkommit med besked gällande 
brohöjning i Kolbäck över Strömsholms kanal. Den strategiska beredningen har 
tidigare fattat beslut om att en gräns på 75 miljoner sätts för förverkligande av 
brohöjningen. Trafikverket meddelar att marken vid nuvarande bro är för dålig för att 
klara en brohöjning på samma plats. Bron behöver istället flyttas vilket ger 
merkostnader, den nya kalkylen ligger på drygt 95 miljoner kronor. Därför är inte 
brohöjningen längre aktuell för regional finansiering och tas heller inte upp i planerna 
på vare sig regional eller nationell nivå. 

Jessica Cedergren redogör för Region Västmanlands förslag till yttrande över remiss 
av nationell transportinfrastrukturplan. 

De punkter som i svaret får anmärkning är Riksväg 70, Hjulstabron, Svealandsbanan, 
Mälarbanan och Dalabanan.  

Beredningen för i diskussionen fram ett antal synpunkter som noteras och 
kompletteras till yttrandet;  

• tydliggör och förstärk att E18 Köping – Västjädra bygget behöver tidigareläggas i 
planen 

• brohöjningen över Strömsholms kanal bör vara med som en naturlig del av E18-
projektet med hänvisning till tidigare regeringsbeslut från 1961 

• förtydliga att riksväg 56 har stor betydelse som godsstråk och hela sträckan 
”Räta linjen” måste förstärkas 

• framtida tekniska utveckling behöver beaktas vid kommande vägprojekt. 
Vidare konstaterar beredningen att det är kapacitetsproblem på E18 genom Västerås 
och vid trafikmotet Anundshög som tidvis leder till incidenter, olyckor och begränsad 
framkomlighet. Frågan behöver lyftas i regionens kommande dialog med trafikverket. 
Beredningens beslut 
1. Beredningen föreslår regionstyrelsen att lämna in det redovisade förslaget med 

framförda kompletteringar som Region Västmanlands yttrande. 

§ 56 Genomförande av regional transportinfrastrukturplan 
RV 170724 

Jessica Cedergren redogör för ärendet.  Den regionala transportinfrastrukturplanen 
har sänts ut till kommunerna på remiss, remisstiden löper ut den 27 oktober. Den 22 
november ska planen behandlas av regionfullmäktige och senast den 31 januari 2018 
ska planen sändas in till regeringen. Arbetet fortsätter nu med möten i kommunerna. 
Hittills har möten hållits i Surahammar, Sala och Skinnskatteberg. Ett förslag på 
genomförandeplan kommer att presenteras för den strategiska regionala 
beredningen vid mötet i mars 2018. 
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§ 57 Information om RUS-processen 

Föredragande Mats Gunnarsson. 

En regional utvecklingsstrategi (RUS) med mål 2030 ska tas fram. Under våren 2018 
ska två workshops hållas för att behandla vilka utmaningar och vilka 
utvecklingsområden som finns. Varje kommun har utsett en kontaktperson. 
Avrapportering av arbetet kommer att göra till den strategiska regionala beredningen 
under arbetets gång. En ny RUS planeras antas av regionfullmäktige under hösten 
2019. 

§ 58 Läget i länet 

Simon Bölling redogör för konjukturläget, arbetsmarknadsläget och 
befolkningsutvecklingen i Västmanland nu och framöver. 

§ 59 Verksamhetsplan 2018 för regionens arbete med regionala utvecklingsfrågor 
RV 

Vid sammanträdet 2017-09-01 med strategisk regional beredning informerade Maria 
Linder om budget för Centrum för regional utveckling inom regionen. I samband med 
det aviserade hon att verksamhetsplan för regionens arbete med regionala 
utvecklingsfrågor skulle tas upp vid dagens sammanträde. 

Maria Linder presenterar utkast till verksamhetsplan 2018 för regionala 
utvecklingsfrågor. Fokusområden för 2018 är centrum för regional utvecklings stab, 
hållbarhet och samhälle, näringsliv, kultur och ideell sektor, Tärna folkhögskola, 
social välfärd och skola samt folkhälsa. 

Det lyfts fram att det är oklart vart kommunernas insatta medel går. Förklaringen är 
att dessa medel om 12 miljoner går in till centrum för regional utvecklings total som 
sedan delas ut på dess olika områden. Framför allt går dessa pengar till 
personalkostnader i enlighet med tidigare fördelning inom ramen för VKLs 
verksamhet.. 

§ 60 Välfärd och hälsa - beskrivning av pågående arbete inom styrkeområdet 

Föredragande Pär Börell, Västerås Science Park, Christer Alzén, Centrum för regional 
utveckling, och Eva Sahlén, Västerås stad, berättar om arbetet med utveckling och 
innovationer av teknik inom vård, omsorg och hälsa. Affärsplan Västmanland ger en 
möjlighet till detta arbete som inte bara ska utveckla tekniken hos oss i vår region 
utan även bidra till lösningar globalt. På webbsidan valfardochhalsa.se går det att läsa 
om de testmiljöer som finns och vart personer med en idé kan vända sig för 
rådgivning, produktutvecklingshjälp, ekonomiråd och marknadsföringsfrågor. 

Beredningen konstaterar att välfärd och hälsa är ett viktigt och intressant 
styrkeområde för Västmanland att fortsätta satsa på. 
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§ 61 Överenskommelse med anledning av Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 
RV 171737 

Den 1 januari 2018 träder Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvårdslag i kraft. Den syftar till att patienter som inte längre har behov 
av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den på ett 
tryggt och effektivt sätt. 

Ann Tjernberg redovisar ett förslag till överenskommelse. Överenskommelsen syftar 
till att skapa en trygg och effektiv övergång till öppen vård efter en slutenvårds-
vistelse och även till att tydliggöra parternas roller. 

Överenskommelsen föreslås gälla från och med 2018-01-01. 

Beredningens beslut 
1. Den strategiska regionala beredningen rekommenderar kommunerna i 

Västmanland och Region Västmanland att besluta att anta Överenskommelse 
mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland om samverkan för 
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, att gälla från och 
med 2018-01-01 enligt redovisat upplägg. 

 

§ 62 Statusrapport från pågående projekt 

Statusrapport om följande projekt som tagits över från VKL: 

• #jagmed – föredragande Charlotta Larspers 
• Besöksnäringen i Västmanland – föredragande Henrik Wester 
 

§ 63 Korrigering av sammanträdesdatum 2018 för strategisk regional beredning 

Vid sammanträdet 2017-09-01 fastställdes sammanträdesdatum 2018 för strategisk 
regional beredning. Efter sammanträdet har problem uppstått med två av datumen: 
1 juni och 26 oktober. Sammanträdesdatum 2018 föreslås därför ändras enligt 
följande: 

Fredag den 2 februari  
Fredag den 6 april  
Fredag den 8 juni  
Fredag den 31 augusti  
Fredag den 2 november 
Fredag den 30 november 
Beredningens beslut 

1. Sammanträdesdatum för 2018 fastställs enligt det reviderade förslaget ovan. 

§ 64 Övriga frågor 

Har regionen möjlighet att ta över bevakningen av utlysningar inom ramen för ESF 
(Europeiska socialfonden)? Regionen har bevakning på detta och hoppas utveckla 
detta ytterligare framöver. 
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§ 65 Kommande möte 

Vid nästa sammanträde den 1 december 2017 planeras följande frågor behandlas: 

• Uppföljning ett år med region  
• Information om Ineras uppdrag bl a med tanke på att kommunerna blir delägare 

Föredragande Johan Assarsson, VD Inera 
 

 
Vid protokollet 
 

Lotta Rajahalme, mötessekreterare 
 

Justerat 2017-11-05 
 

Denise Norström Johanna Odö 
Ordförande Justerare 
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